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Κυριακή 22 Μαΐου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 22 Μαΐου 2016, ηµέρα Κυριακή και ώρα
10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις».
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Σκανδαλίδη, που είναι ο πρώτος
στον κατάλογο των οµιλητών για σήµερα, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ολοκληρώθηκαν οι τρεις κύκλοι µε τους οµιλητές
που είχαν ορίσει τα κόµµατα. Στον κατάλογο έχουµε φτάσει στον
αριθµό πενήντα. Υπολείπονται για να ολοκληρωθεί περίπου ογδόντα οµιλητές.
Δεύτερον, βλέπω εδώ τη λίστα των Υπουργών. Είναι να µιλήσουν επτά Υπουργοί. Αυτό σηµαίνει ότι θα µιλούν τουλάχιστον
πέντε Βουλευτές και ένας Υπουργός, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε τον κατάλογο των συναδέλφων. Μακάρι να τον
εξαντλήσουµε, αλλά µε αυτόν τον ρυθµό θα µιλήσουν αρκετοί
συνάδελφοι.
Σας προτείνω -αναφέροµαι κυρίως στους συναδέλφους, όχι
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, όσοι είναι µέσα- εάν
θέλουµε να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι,
τα επτά λεπτά να γίνουν πέντε, µε µία σχετική, βέβαια, ανοχή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα υπάρχει µία ανοχή.
Αυτό το προτείνω, για να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για ενενήντα άρθρα του νοµοσχεδίου από τη
Χρυσή Αυγή. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τα υπόλοιπα
κόµµατα, εφόσον θέλουν και αυτά να καταθέσουν αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, µέχρι τις 12.00’ το µεσηµέρι να έχει υποβληθεί το αίτηµα και επί ποίων άρθρων, για να διευκολυνθούν οι
υπηρεσίες της Βουλής, ώστε να ετοιµάσουν τον κατάλογο επί
του οποίου θα γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία αργά το απόγευµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει οριστεί
το τι ώρα περίπου θα ξεκινήσει η ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκφώνησα χθες την

απόφαση -κατά πλειοψηφία, βεβαίως- της Διάσκεψης των Προέδρων, σύµφωνα µε την οποία γύρω στις 18.00’ το απόγευµα θα
τελειώσουν οι οµιλητές και θα ξεκινήσουµε την ονοµαστική ψηφοφορία.
Η παράκληση, λοιπόν, είναι, όσα κόµµατα θέλουν να καταθέσουν αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, να µας έχουν υποβάλει
το αίτηµα µέχρι τις 12.00’ το µεσηµέρι και επί ποίων άρθρων,
ώστε αν συµπίπτουν άρθρα, η υπηρεσία να µη γράφει διαφορετικούς καταλόγους, να βγάλει έναν ενιαίο, γιατί αντιλαµβάνεστε
ότι η ονοµαστική ψηφοφορία για ενενήντα άρθρα, είναι από µόνη
της προβληµατική. Θα πρέπει, λοιπόν, να κάνουµε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά µας.
Οι Υπουργοί που είναι γραµµένοι για σήµερα, θα µιλήσουν από
επτά λεπτά και, όπως είπα, θα οµιλούν πέντε συνάδελφοι και κατόπιν ένας Υπουργός για να µη χαλάσουµε τη σειρά.
Ο κ. Σκανδαλίδης έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τέθηκε χθες θέµα ότι σε µία τροπολογία, αυτή που αφορά το
«πάγωµα» των ωριµάνσεων στους ενστόλους και αφορά περικοπή ύψους 118 εκατοµµυρίων, δεν υπάρχουν οι υπογραφές των
συναρµοδίων Υπουργών, δηλαδή του κ. Καµµένου, του κ. Τόσκα
κ.ο.κ. .
Επειδή πληροφορήθηκα από διαρροές ότι ο κ. Τσίπρας κάλεσε
τους συναρµόδιους Υπουργούς να βρουν ισοδύναµα, θέλω να
ρωτήσω τον παριστάµενο Υπουργό το εξής: Θα αποσυρθεί αυτή
η τροπολογία και θα µας έλθουν άλλοι φόροι, µέχρι να έλθει η
ώρα της ψηφοφορίας; Αυτό έχει και έναν τυπικό και έναν ουσιαστικό χαρακτήρα, γιατί θα πρέπει να µας δώσετε τον λόγο, τουλάχιστον για δευτερολογία, για να τοποθετηθούµε επί των
νεοεισαχθεισών διατάξεων.
Αυτό ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουτσκούκο,
κατ’ αρχάς να υπενθυµίσω ότι η τροπολογία έχει ψηφιστεί στην
επιτροπή και είναι ενσωµατωµένη στην έκθεση της επιτροπής.
Εποµένως η όποια αλλαγή γίνει από την Κυβέρνηση, θα γίνει επί
του άρθρου που έχει ενσωµατωθεί στην έκθεση της επιτροπής.
Είναι λάθος αυτό που άκουγα και εγώ στα ραδιόφωνα σήµερα
το πρωί ότι δεν έχει ψηφιστεί η τροπολογία. Η τροπολογία έχει
ψηφιστεί.
Επί της ουσίας όµως, ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος είναι εδώ, κάποια στιγµή φαντάζοµαι ότι θα µας ενηµερώσει αν θα τροποποιηθεί, αν θα αποσυρθεί το άρθρο ή όχι. Έχετε δίκιο, δηλαδή, αλλά
να µη λέµε ότι δεν έχει ψηφιστεί η τροπολογία. Ψηφίστηκε από
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τα δύο κόµµατα η τροπολογία.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
Αφού ανοίγετε και τη συνεδρίαση, γιορτάζατε χθες, είστε και
παλιός συνάδελφος, θα σας δώσω πέντε λεπτά αλλά θα σας αφήσω επτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Είναι και φιλίες ετών. Το λέω, όµως, φανερά, οπότε η µισή
αµαρτία έφυγε.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Δεν έχω µεσολαβήσει εγώ,
πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, οφείλω να το πω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως θα έχετε αντιληφθεί, δεν παίρνω συχνά τον λόγο σε
αυτήν τη Βουλή. Θέλω να πιστέψετε ότι το κάνω µε πλήρη συναίσθηση του χρέους και της ευθύνης µου ως εθνικού αντιπροσώπου. Ούτε µε θέλγει και πολύ περισσότερο δεν µε εµπνέει ο
τρόπος που υπηρετούµε την πολιτική στην κρισιµότερη ίσως
στιγµή της µεταπολιτευτικής διαδροµής που βρίσκεται σήµερα
η χώρα.
Δεν αντιλαµβάνοµαι τον φανατισµό, τη σκιαµαχία για τα παρελθόντα, τη διελκυστίνδα για τα παρόντα, την άγνοια για τα µελλούµενα. Δεν αντιλαµβάνοµαι τον ενθουσιασµό µιας ευκαιριακής
Πλειοψηφίας, που διαβάζει την πραγµατικότητα µέσα από σπασµένο και παραµορφωµένο καθρέφτη, που βαπτίζει το κρέας,
ψάρι και πορεύεται αµέριµνη.
Ξέρετε ότι σε συµφωνίες πολύ λιγότερο οδυνηρές αυτή η παράταξη που εκπροσωπώ, που σήµερα λοιδορείται, ψήφιζε µε
πλήρη συναίσθηση της αδυναµίας της να χαράξει άλλο δρόµο
από αυτόν των µνηµονίων. Δεν ξεχνώ τη δικαιολογηµένη έκρηξη
του Προέδρου της παράταξής µου, όταν δήλωνε σε αυτήν την
Αίθουσα ότι: «Για µια ακόµη φορά νιώθω να παίρνετε τη ψήφο
µου δι’ υφαρπαγής».
Αυτό το κλίµα σήµερα δεν το βλέπω. Είναι άγνοια; Είναι µοιρολατρία; Είναι παραίτηση από κάθε χαράκωµα αντίστασης; Ό,τι
και να είναι, δεν προµηνύει καλά για τον τόπο.
Θα µε ρωτήσετε -και πολύ δικαιολογηµένα- γιατί παίρνω σήµερα τον λόγο. Σήµερα παίρνω τον λόγο, γιατί η νέα συµφωνία
ξεπερνάει τα εσκαµµένα. Δεν είναι µια απλή συνέχεια των µνηµονίων, δεν είναι ένα ακόµη βήµα εκχώρησης τµήµατος της εθνικής κυριαρχίας. Είναι συνθήκη παραίτησης της χώρας από το
αναφαίρετο δικαίωµα της να αυτοπροσδιορίζεται. Κάτω από
άλλες συνθήκες ολοκληρώνεται καθεστώς εξάρτησης για πρώτη
φορά µετά την Μεταπολίτευση όχι πια σε πολιτικοστρατιωτικό
επίπεδο αλλά σε οικονοµικό.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι άλλο από συνθήκη παραίτησης της χώρας, συνιστά η εκχώρηση ολόκληρης της δηµόσιας περιουσίας σε ένα ταµείο, που λειτουργεί µόνο µε τη
σύµφωνη γνώµη των δανειστών, διαχειρίζεται, αποφασίζει, παρακάµπτει και κρίνει; Γιατί τι άλλο από συνθήκη παραίτησης της
χώρας, συνιστά η αποδοχή ότι θα ζει από εδώ και πέρα και για
πολλά χρόνια υπό το καθεστώς µόνιµου µνηµονίου, όταν τη δηµοσιονοµική και την εισοδηµατική πολιτική θα υπερπροσδιορίζει
ο κόφτης; Γιατί τι άλλο από συνθήκη παραίτησης της χώρας, συνιστά η αφαίρεση από την Κυβέρνηση της αρµοδιότητας για την
είσπραξη δηµοσίων εσόδων και η απόδοσή της σε ανεξάρτητη
και ελεγχόµενη αρχή, παραδίδοντας έτσι τον σκληρό πυρήνα της
κρατικής διαχείρισης;
Με τη συνθήκη παραίτησης περνάµε από το στάδιο της επιτήρησης και της κατά τοµέα επιτροπείας, στο στάδιο της αίρεσης
των δανειστών. Οι δανειστές δεν θα παρακολουθούν τις ιδιωτικοποιήσεις. Θα τις ελέγχουν. Δεν θα συζητούν τα όρια της µείωσης των µισθών και των συντάξεων. Θα τα αποφασίζουν. Δεν
θα επιβάλουν όρους και πλαίσια στη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας αλλά θα τη σχεδιάζουν και θα την εκτελούν.
Η µαγική φράση είναι µια φράση παµπάλαια: «Με τη σύµφωνη
γνώµη». Εµείς µεν θα κυβερνούµε µε τη σύµφωνη γνώµη τους,
αυτοί δε θα κυβερνούν µε τη σύµφωνη γνώµη µας. Αυτό ακριβώς
είναι το πολιτικό περιεχόµενο αυτής της συµφωνίας.
Θέλω να απευθύνω στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας ένα
ερώτηµα: Επαίρεστε για τις επικές διαπραγµατεύσεις που οι
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προηγούµενες κυβερνήσεις δεν έκαναν και απλώς αποδεχόντουσαν τις εντολές. Μια διαπραγµάτευση σκληρή, πολύµηνη,
ηρωική κρίνεται πάντοτε εκ του αποτελέσµατος, τι απέτρεψε, τι
κέρδισε.
Δεν σας προβληµατίζει και πολύ περισσότερο δεν σας ενοχλεί,
ότι καταλήξατε να φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή ολόκληρη τη
διαχρονική ατζέντα των δανειστών και µάλιστα στην πιο σκληρή
µορφή της; Τα µη συνταγογραφούµενα, το γάλα, την κατάργηση
του ΕΚΑΣ, το ΦΠΑ στα νησιά, τη διπλή αύξηση του ΦΠΑ, τη νέα
µείωση των συντάξεων, τη φοροεπιδροµή. Ένα προς ένα τα µέτρα που καταγγέλλατε στην πιο ελαφριά εκδοχή τους, τώρα κάποιος σας καταράστηκε να τα εφαρµόσετε όλα και επιπλέον να
εγκαταλείψετε και κάθε χαράκωµα που µε νύχια και δόντια κρατούσαµε.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι η προσπάθεια, αυτή η πολιτική να
ενδυθεί το ιδεολογικό περιτύλιγµα µιας αριστερής διακυβέρνησης. Ασφαλώς θα καταλάβατε την απόσταση που χωρίζει µια αριστερή συνθηµατολογία που δεν πατά στα πόδια της πραγµατικότητας, από µια πραγµατικά κυβερνώσα Αριστερά.
Έχετε υποστεί κατά κάποιο τρόπο έναν διχασµό προσωπικότητας, εµφανή στον τρόπο που υποστηρίζετε τις κυβερνητικές
επιλογές. Ανεξάρτητα από τα µαθήµατα πολιτικής οικονοµίας
που ακούγαµε από εχθές περί µαρξισµού, περί των πρώτων µαθηµάτων Πούλιτζερ και όλα αυτά που αναλύατε εδώ ανάµεσα
στο ΚΚΕ, την Κυβέρνηση και τον κ. Τσακαλώτο, ο οποίος µε αξιέπαινη προσπάθεια προσπαθούσε να επιχειρηµατολογήσει µαρξιστικά, η αµείλικτη πραγµατικότητα λέει ότι η συνθήκη παραίτησης συµπαρασύρει εκτός από την εθνική κυριαρχία, τους θεσµούς αντιπροσώπευσης.
Η Βουλή απεκδύεται κάθε δικαιώµατος ελέγχου στην οικονοµική πολιτική. Οι κρατικοί προϋπολογισµοί όχι µόνο υπόκεινται
σε έλεγχο αλλά σε βασικές γραµµές σχεδιάζονται εκτός των συνταγµατικών επιταγών. Οι αποφάσεις αντί να µεταφέρονται στα
παρακάτω επίπεδα, συγκεντρώνονται σε µη ελεγχόµενα δηµοκρατικά κέντρα.
Υπάρχει, λοιπόν, και µείζον πρόβληµα δηµοκρατίας.
Υπάρχει άλλος δρόµος; Κάθε φορά νιώθω ότι γίνεται και πιο
στενή η στενωπός. Κάθε φορά που εµείς εδώ συγκρουόµαστε
αλόγιστα, νιώθω ότι περιορίζονται οι δυνατότητες να δείξουµε
κάτι καινούργιο, να δώσουµε µια ελπίδα που να έχει µια χειροπιαστή δυνατότητα στον λαό και να νιώσει εµπιστοσύνη ότι κάτι
θα αλλάξει στη ζωή του.
Θέλω να θυµίσω αυτό που πάλι έχω πει στη Βουλή, τη ρήση
του Αννίβα όταν δεν µπορούσαν να βρουν τον δρόµο για τη Ρώµη: «Όταν δεν µπορούµε να βρούµε τον δρόµο, θα τον δηµιουργήσουµε».
Θέλω, λοιπόν, τελειώνοντας -και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
για την καλοσύνη σας- να κάνω µια προσωπική έκκληση στον
Πρωθυπουργό, του οποίου τα βήµατα παρακολουθώ από τότε
που ξεκίνησε τη δηµόσια διαδροµή του µε πολύ ενδιαφέρον οµολογώ.
Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, τώρα που κλείνεις όπως όπως και µε
τεράστιο κόστος για τη χώρα µια δραµατική και εθνικά επιζήµια
αξιολόγηση, έχεις ένα προσωπικό χρέος. Πίστεψε επιτέλους στη
µόνο αλήθεια που µπορεί να ανοίξει έναν δρόµο ελπίδας. Ένας
λαός ενωµένος µπορεί να απαιτεί και να κερδίζει. Ένας λαός,
όµως, διχασµένος µπορεί µόνο να επαιτεί και να χάνει. Ξεπέρασε
την εµβέλεια ενός αµήχανου κόµµατος, που εξάλλου καµµιά
σχέση δεν έχει µ’ αυτό που ξέραµε. Ξεπέρασε ακόµα και τη χρονική διάρκεια µιας γενιάς. Έστω και τώρα µάζεψε τα κοµµάτια
και τα θρύψαλα της χώρας. Ένωσε τον πολιτικό κόσµο που πιστεύει στην Ευρώπη και αγωνίζεται για την Ελλάδα γύρω από
τον εθνικό στόχο, να βρει η χώρα πυξίδα και δρόµο που θα την
οδηγήσει στο ξέφωτο. Αλλιώς, πολύ φοβάµαι ότι η µεν ιστορία
θα αποβεί αµείλικτη µαζί σου -και αυτό ίσως λίγο ενδιαφέρει- η
δε χώρα θα οδηγηθεί σε µια ακόµα τραγωδία, που θα την πληρώσουν πανάκριβα για πολλά - πολλά χρόνια οι επόµενες γενιές.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε
Σκανδαλίδη.
Επειδή ο κ. Θεοχαρόπουλος που έπεται είναι από το ίδιο κόµ-
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µα, θα βάλω στη θέση του τον κ. Κατσίκη που δεν µίλησε εχθές,
καθώς είχε ζητήσει να µην εκφωνηθεί.
Μετά τον κ. Κατσίκη, θα µιλήσουν µε τη σειρά ο κ. Θεοχαρόπουλος, ο κ. Χαρακόπουλος, ο κ. Αρβανιτίδης, ο κ. Κωνσταντόπουλος ο οποίος πρόλαβε και ήρθε και ο κ. Μαυρωτάς. Θα µιλήσει η κ. Φωτίου και µετά οι επόµενοι συνάδελφοι –για να ξέρουν και τον χρόνο τους- είναι ο κ. Ανδριανός, ο κ. Βλάχος, ο κ.
Κεγκέρογλου, ο κ. Γάκης, ο κ. Γιόγακας και ο κ. Γρέγος.
Κύριε Κατσίκη, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως νέος Βουλευτής απ’ αυτό το
Βήµα και µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα δανείζοµαι τη σοφία σας
και την εµπειρία σας και προσπαθώ να παράξω όσο το δυνατόν
καλύτερο πολιτικό λόγο, σαφέστερο, αντικειµενικότερο και ειλικρινέστατο.
Πλην όµως, παρατηρώ ότι γίνεται µία προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας και κακοποίησης της πραγµατικότητας,
έτσι όπως παρουσιάζεται µέσα από οµιλίες συναδέλφων, οι
οποίοι λένε πως σήµερα αντιµετωπίζουµε µία κατάσταση φοροεπιδροµής και φορολαίλαπας, όταν η σηµερινή Ελλάδα, η φτωχή
Ελλάδα, η σκελετωµένη και αναιµική Ελλάδα, έχει µία θέση στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό µέσα από ανάλγητες πολιτικές του
παρελθόντος, µέσα από πραγµατικές φοροεπιδροµές τις οποίες
έζησε και βίωσε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ σε χρονικές περιόδους όπου ξεκίνησαν οι αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών όσον αφορά στα τρόφιµα και στα είδη παντοπωλείου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2009, ο συντελεστής ΦΠΑ ήταν 9% για
τα τρόφιµα και 19% για τα λοιπά είδη παντοπωλείου, τον τέταρτο
του 2010, ο συντελεστής ΦΠΑ για τα τρόφιµα αυξήθηκε από το
9% στο 10% και στα είδη παντοπωλείου από το 19% στο 20%.
Τον έβδοµο του 2010, ο συντελεστής ΦΠΑ για τα τρόφιµα αυξήθηκε από το 10% στο 11% και για τα είδη παντοπωλείου από το
20% στο 21%. Τον πρώτο του 2011, ο συντελεστής ΦΠΑ για τα
τρόφιµα αυξήθηκε από το 11% στο 13% και για τα είδη παντοπωλείου από το 21% στο 23%.
Όλα αυτά συµβαίνουν, ιδιαίτερα όταν παραλαµβάνουµε µία οικονοµία η οποία δηµιουργεί ένα χρέος των 500.000.000.000 ευρώ περίπου. Όλα τα οικονοµικά «κανάλια» των ασφαλιστικών ταµείων δηµιουργούν το σηµερινό χρέος, το οποίο δεν γίνεται να
αντιµετωπιστεί ως διά µαγείας από εµάς.
Από την άλλη πλευρά δίδετε την εντύπωση ότι εκτιµάτε πάρα
πολύ τη θεϊκή ενδεχοµένως ή µαγική δύναµη την οποία µπορούµε να έχουµε, για να επιλύσουµε αυτό το τεράστιο θέµα του
οικονοµικού χρέους, παρά το γεγονός ότι η καθυστέρηση της
διαπραγµάτευσης οφείλεται σε φιλότιµες προσπάθειες, ώστε
αυτή η διαπραγµάτευση να φέρει το καλύτερο αποτέλεσµα για
την αντιµετώπιση του ελληνικού χρέους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται επίµαχο το θέµα του µηχανισµού της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, του ονοµαζόµενου
προς χάριν συντοµίας ως κόφτη.
Βέβαια εδώ θέλω να επισηµάνω ότι κατά την προσωπική µου
άποψη, αυτό εξυπηρετεί την εξέλιξη των πραγµάτων ως προς το
ότι η σηµερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αναλαµβάνει την ευθύνη να προσέχει και να επιτυγχάνει αλλά και να µειώνει τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, έτσι ώστε να µη χρειάζεται εκ των
υστέρων να παίρνουµε µέτρα τα οποία µας τα επιβάλλουν, γιατί
έχουµε ξεφύγει απ’ αυτούς.
Αυτό γινόταν στο παρελθόν µέσα από µεγάλη άνεση συµφωνίας, χωρίς ιδιαίτερη διαπραγµάτευση. Τότε αντιµετώπιζε ο ελληνικός λαός εκείνα τα δυσβάσταχτα µέτρα, τα οποία κάποιοι
σήµερα τα αποκαλούν «φορολαίλαπα» και «φοροεπιδροµή».
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε και σεβόµενος τον χρόνο –ευχαριστώ, µάλιστα, για τη σειρά που µου δώσατε- θα περιοριστώ
σε λίγες γενικές επισηµάνσεις. Το σηµερινό νοµοσχέδιο παρά το
γεγονός ότι πολλά ειπώθηκαν εδώ µέσα και λίγο-πολύ συγκλίνουµε ή αποκλίνουµε αλλά αναφερόµαστε στα ίδια πράγµατα,
είναι ένα νοµοσχέδιο µέτρων τα οποία συµφωνήθηκαν από πέρυσι µε την πλειοψηφία της Αντιπολίτευσης.
Αυτά τα µέτρα για να υποστηριχθούν, σαφώς απαιτούν οικονοµικές αναδιαρθρώσεις και µεταρρυθµίσεις είτε αυτές αφορούν
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έµµεσους φόρους είτε τοµές για να γίνει βιώσιµο το ασφαλιστικό.
Σε κάθε περίπτωση, τα επιβαλλόµενα µέτρα δεν πλήττουν
φτωχές και µεσαίες τάξεις, που είναι η πλειοψηφία του λαού δεν πλήττουν φτωχές και µεσαίες τάξεις, το επαναλαµβάνωπαρά µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό. Αντίθετα οι έχοντες και οι
κατέχοντες µπορούν να συµβάλλουν στην κάλυψη αυτών των µέτρων.
Να καταστήσω, δε, σαφές ότι το 87% των µισθωτών δεν πλήττεται, όπως και το 90% των αυτοαπασχολούµενων, αλλά και το
99% των αγροτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Είναι χαρακτηριστικό της υπερφορολόγησης που ήρθε µε το
µνηµόνιο, ότι ενώ την πενταετία 1999 - 2004 το σύνολο των
φόρων που πληρώθηκαν ήταν 170 δισεκατοµµύρια ευρώ, την
πενταετία των µνηµονίων 2010 – 2014, το σύνολο των φόρων έφτασε τα 237 δισεκατοµµύρια ευρώ. Επαναλαµβάνω, 237 δισεκατοµµύρια ευρώ! Και σήµερα µιλάµε για 1.800.000 ευρώ, το οποίο
καλούµεθα να λάβουµε και σε σύνολο, 5.400.000.000 σε βάθος
τριετίας, όχι για 10 δισεκατοµµύρια κατ’ έτος που ελάµβαναν οι
κυβερνήσεις των παρελθόντων ετών, προ Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ.
Ειδικότερα θα ήθελα να σταθώ στη σύσταση του νέου Ταµείου
Αποκρατικοποιήσεων για το οποίο µίλησα και του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία θα είναι προς αξιοποίηση και όχι προς ξεπούληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Από την λειτουργία του νέου
ταµείου θα προκύψουν έσοδα τα οποία θα αποδοθούν για πρώτη
φορά κατά 50% στο χρέος και κατά 50% στην ανάπτυξη και στις
επενδύσεις.
Θα ήθελα, επίσης, να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Κατσίκη. Δεν θα σας αφήσω άλλο. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Θα ήθελα, λοιπόν, να αναφερθώ
στο θέµα του ΕΣΠΑ και στην απορρόφησή του. Είναι σηµαντικό
και θα κλείσω µε αυτό, παρακάµπτοντας και άλλα που ήθελα να
πω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να είστε καλά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ένα θέµα, λοιπόν, στο οποίο
έχουµε δεχθεί σκληρές κριτικές, είναι το θέµα του ΕΣΠΑ. Προβλέπατε, λοιπόν, τη µη απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και
διαψευστήκατε, καθώς η Ελλάδα αναδείχθηκε πρώτη στην απορρόφηση ανάµεσα στα είκοσι οκτώ κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εκτελώντας πλήρως το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων το 2015, ρίχνοντας στην πραγµατική οικονοµία 6,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, κύριε
Κατσίκη!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Τελειώνοντας, λοιπόν, µιας και
για πολλοστή φορά µου κάνετε την παρατήρηση να κλείσω,
κύριε Πρόεδρε, παρακάµπτω τον λόγο µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ένας καλοπροαίρετος µελετητής θα παρατηρούσε όλα όσα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
της διαπλοκής δεν ανέδειξαν για τις προσπάθειες και τις επιτυχίες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως σταχυολογικά
µπορώ να αναφέρω. Την έναρξη της συζήτησης από την πλευρά
των θεσµών για την ελάφρυνση του χρέους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατσίκη, σας
παρακαλώ, τελειώστε αυτήν τη στιγµή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Τελειώνω.
…τη θεσµοθέτηση της εθνικής σύνταξης για όλους τους Έλληνες …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη µε κάνετε να µετανιώνω που σας πρόταξα. Τελειώστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: …την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον έλεγχο των πλειστηριασµών.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το έχετε πει πέντε
φορές µέχρι στιγµής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Δεν το έχω πει πέντε φορές.
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Πρώτη φορά λέω πράγµατα, τα οποία δεν µπορώ να ολοκληρώσω λόγω της πίεσης του πολύ λίγου χρόνου. Ευχαριστώ. Νοµίζω ότι πρέπει να τηρήσουµε µια κοινή πατριωτική γραµµή συµπόρευσης και σύµπλευσης, κύριοι συνάδελφοι, διότι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Κατσίκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτήν την στιγµή!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: …είναι θέµα εθνικό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι να το κάνω το «ευχαριστώ» όταν παίρνει ο καθένας δυόµισι λεπτά παραπάνω; Δεν
θα µιλήσουν οι άλλοι συνάδελφοι.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι πρώτον, παραδώσαµε -το λέω για τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει
τροπολογίες- τον κατάλογο µε τις βουλευτικές τροπολογίες στον
κ. Τσακαλώτο, για να δει ποιες θα γίνουν αποδεκτές, εάν γίνουν
κάποιες, να ενηµερώσει το Σώµα για να ξέρουν οι συνάδελφοι.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Θεοχαρόπουλο -σας ζητώ συγγνώµη- θα δώσω τον λόγο για ένα λεπτό στον κ. Βερναρδάκη,
για να κάνει µια νοµοτεχνική βελτίωση, να την καταθέσει στα
Πρακτικά και να διανεµηθεί.
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Στην συνέχεια θα δώσω τον λόγο για ένα λεπτό και στον κ.
Αποστόλου, για να κάνει, επίσης, κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
Ορίστε, κύριε Βερναρδάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ λιγότερο από ένα λεπτό.
Δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις θα ήθελα να κάνω.
Η µια αφορά φραστικές περισσότερο αποκαταστάσεις στη σύσταση των θέσεων για τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής
και η δεύτερη, το Εθνικό Συµβούλιο Επιλογής Διοικήσεων όπου
αξιολογεί και προτείνει στον Υπουργό σε σχέση µε τον ορισµό
των θέσεων των γενικών γραµµατέων, τρεις επικρατέστερους
υποψήφιους από τους οποίους ο Υπουργός επιλέγει.
Αυτές οι δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις είναι. Τις καταθέτω στα
Πρακτικά για να τις δείτε και αργότερα θα τις συζητήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό και εσείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση. Αναφέρεται στο άρθρο 65, που καθορίζει τις προϋποθέσεις για τον ορι-
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σµό του επαγγελµατία αγρότη. Παρακαλώ να µοιραστεί στους
συναδέλφους για να τη δουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, στις 10 Μαΐου,
µετά το προηγούµενο Eurogroup, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι ο κόφτης, ο µηχανισµός δηµοσιονοµικής διόρθωσης, είναι πρόταση
της Κυβέρνησης. Το ίδιο δηλώσατε κι εσείς, κύριε Υπουργέ,
κύριε Κατρούγκαλε, σε δική σας συνέντευξη ότι είναι δική σας
πρόταση µάλιστα. Χθες, ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών διέψευσε και τον κ. Τσίπρα και τον κ. Κατρούγκαλο. «Δεν είναι ο µηχανισµός επιλογή µας», είπε.
Αγαπητά µέλη της Κυβέρνησης, συνεννοηθείτε να λέτε τουλάχιστον τα ίδια. Εκτίθεστε! Κλειστείτε σε ένα δωµάτιο, συνεννοηθείτε και πείτε τα ίδια ψέµατα αυτή τη στιγµή στον ελληνικό λαό.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό ο
κόφτης είναι πρόταση της Κυβέρνησης, τα οριζόντια µέτρα και
η οριζόντια µείωση δαπανών, µεταξύ των οποίων και µισθών,
συντάξεων, θα έχουν πλέον ονοµατεπώνυµο: ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Μου κάνει εντύπωση, βέβαια, το γεγονός ότι ο εταίρος, ο συγκυβερνήτης σας, για το µόνο για το οποίο ενδιαφέρεται απ’ όλη
αυτήν την κατάσταση, απ’ όλα αυτά τα µέτρα υπερφορολόγησης, είναι τα ειδικά µισθολόγια. Βέβαια εσείς το πρωί χαρακτηρίσατε «µπεσαλήδες» το κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Φαίνεται ότι αυτή η περίεργη συγκυβέρνηση µε τον εθνικολαϊκισµό έχει στέρεη βάση.
Τις θριαµβολογίες, λοιπόν, για την «υπερήφανη» διαπραγµάτευση της Κυβέρνησης, ακολούθησαν στη συνέχεια οι δηλώσεις
του Πρωθυπουργού ότι η ελληνική οικονοµία είναι σαν το συµπιεσµένο ελατήριο. Υπάρχει, πλέον, αγαπητοί συνάδελφοι, το σοβαρό ενδεχόµενο, όχι µόνο να µην εκτοξευθεί αυτό το ελατήριο
αλλά να σπάσει από την πίεση που του ασκεί σήµερα η Κυβέρνηση µε επώδυνες συνέπειες για την ελληνική οικονοµία.
Καταλαβαίνετε, κύριοι της Κυβέρνησης, τι κάνετε µε το νοµοσχέδιο αυτό; Καταλαβαίνετε τι, πραγµατικά, σηµαίνει για τη
χώρα και τον πολίτη; Έχετε, άραγε, αναλογιστεί τις συνέπειες,
που φέρνει η νέα φορολογική καταιγίδα για τα νοικοκυριά, τους
επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις; Φόροι παντού, επιβαρύνσεις
παντού. Χωρίς κανένα σχέδιο.
Δεν µπαίνω στις λεπτοµέρειες, να αναλύσω και τους φόρους,
γιατί δεν έχω τον χρόνο αυτήν τη στιγµή, όπως και αυτά τα οποία
κάνετε και στον ΕΝΦΙΑ, στον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ. Όπως
λέτε -κι όπως λέγατε- µάλιστα, χθες- παραµένουν 2,65 δισεκατοµµύρια τα έσοδα, όταν λέγατε ότι θα καταργήσατε τον ΕΝΦΙΑ
κι ότι δεν είναι αναγκαίος. Την ίδια ακριβώς στιγµή που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ευαγγελίζεται διαρκώς την ανάπτυξη, ανεβάζει τη φορολογία σε κάθε προϊόν και υπηρεσία, διαλύοντας
κάθε οικογενειακό προϋπολογισµό.
Από πότε η ανάπτυξη που επιδιώκετε -όπως εσείς λέτε- βασίζεται στη φοροεπιδροµή;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να µιλήσουµε µε ειλικρίνεια. Για
ποια ανάπτυξη µιλάµε; Πώς φαντάζεται η Κυβέρνηση ότι θα
έρθει η ανάπτυξη; Με εξαθλιωµένους πολίτες από την ανάλγητη
υπερφορολόγηση; Με υποψήφιους επενδυτές, που αν υπάρξουν, δεν θα έχουν αγορά για να πουλήσουν; Για ποια ανάπτυξη
µιλάµε, όταν η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα είναι λεηλατηµένη αυτή τη στιγµή από άµεσους και έµµεσους φόρους;
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, βέβαια, ο κ. Σταθάκης, µάλλον έχει
άλλη άποψη, ιδεολογική, καθώς δήλωσε ότι οι χώρες µε την υψηλότερη φορολογία έχουν και τις υψηλότερες επενδύσεις. Έγινε
πλέον κατανοητό µε αυτή τη δήλωση, ότι η οριζόντια υπερφορολόγηση, είναι στρατηγική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και
για να µη συγχέουµε πράγµατα, δεν µιλάµε για τη φορολογία σε
χώρες όπου πηγαίνουν οι φόροι στην κοινωνική πολιτική, στην
παιδεία και στην υγεία, συγκεκριµένα και στοχευµένα. Μιλάµε γι’
αυτή την κατάσταση εδώ στην χώρα µας, τώρα.
Εκχωρείτε τη δηµόσια περιουσία για ενενήντα εννέα χρόνια.
Τόσο καιρό δεν καταλαβαίναµε, για να είµαι ειλικρινής, γιατί
αργεί αυτό το περίφηµο υπερταµείο αποκρατικοποιήσεων. Τώρα
το καταλάβαµε, κυρίες και κύριοι. Σ’ αυτή την εταιρεία που δεν
θα ανήκει στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, εκχω-
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ρείτε κάθε δηµόσιο περιουσιακό στοιχείο. Επιχειρήσατε να εντάξετε ακόµα και την ύδρευση και την ενέργεια και µπορεί µεν
στη συνέχεια να εξαιρέθηκαν από την εκχώρηση κατόπιν των αντιδράσεων αλλά είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουν ως συνέχεια
µιας αποτυχηµένης διαπραγµάτευσης. Μα και το νερό; Επιχειρήσατε να εντάξετε και το νερό, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό και µε
ό,τι έχουµε συζητήσει τα προηγούµενα χρόνια για το συγκεκριµένο θέµα;
Σύµφωνα µε τις αναλογίες, δε, των µελών στο εποπτικό συµβούλιο, τίποτα δεν θα γίνεται χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των υποδεικνυόµενων από τους εταίρους. Αυτό δεν υπάρχει ούτε στα
όνειρα του πιο ακραίου νεοφιλελεύθερου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ο ρόλος του δηµοσίου και ο ρόλος ο δικός µας εδώ στη Βουλή
θα είναι πλέον ανύπαρκτος. Εάν αυτό δεν αγγίζει ζητήµατα δηµοκρατίας και δεν λέγεται ακραία εκχώρηση δικαιωµάτων, τότε
τι είναι;
Ερωτώ. Αυτά συµφωνήσατε, κύριε Τσίπρα, στη διαπραγµάτευση των δεκαεπτά ωρών; Γιατί σας ακούσαµε, κύριοι της Κυβέρνησης, να µιλάτε για τις δεκαεπτά ώρες. Εάν είναι έτσι, µην
καθίσετε την Τρίτη στο Eurogroup, κύριε Τσακαλώτε, είκοσι τέσσερις ώρες στη διαπραγµάτευση, γιατί θα χάσουµε τα πάντα σε
αυτήν! Χρειάζεται, λοιπόν, σοβαρότητα και συναίσθηση της ευθύνης.
Επίσης θεσπίζετε τον κόφτη, έναν µηχανισµό που θα αφορά,
κύριε Κατρούγκαλε, εφόσον δεν εξαιρούνται συντάξεις, µισθοί
και παροχές κοινωνικής ασφάλισης, και αυτά τα στοιχεία, τις συντάξεις και τους µισθούς.
Σας άκουσα σήµερα να λέτε το εξής. Δεν εξαιρούνται οι συντάξεις και οι µισθοί, αλλά γι’ αυτό πρέπει να είµαστε σε αυτήν
την Κυβέρνηση, γιατί στη δική µας δικαιοδοσία δεν θα το κάνουµε. Μιλάτε σοβαρά; Μήπως και σε σχέση µε το υπερταµείο
θέλετε να κυβερνήσετε ενενήντα εννέα χρόνια για να µη δίνει;
Εδώ κυβερνάτε και θεσπίζουµε νόµους σήµερα και θα πείτε
σε οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρχει, που θα εφαρµόζει νόµους
που εσείς ψηφίσατε, «εµείς δεν θα το κάναµε ή εµείς δεν το θέλαµε»; Είναι δυνατόν; Απαιτείται σοβαρότητα!
Μέσα σε όλα αυτά, σπέρνετε και ένα κλίµα αισιοδοξίας για το
δηµόσιο χρέος. Εδώ θέλω να είµαι ξεκάθαρος. Προσπαθήστε να
διασφαλίσετε τουλάχιστον την απόφαση του Νοεµβρίου του
2012, η οποία µιλάει ξεκάθαρα για την αναδιάρθρωση του χρέους µε χρονική µετακύληση οµολόγων και µείωση επιτοκίων.
Τότε διαφωνούσατε και µιλούσατε για διαγραφή. Αυταπάτη
ήταν αυτό ή ψέµα; Για να το ξέρουµε και να το ξεκαθαρίσουµε
στον ελληνικό λαό. Τι έχετε να πείτε σήµερα;
Η ηρωική διαπραγµάτευση το µόνο που κατάφερε, είναι να
οδηγήσει τη χώρα σε ένα νέο επώδυνο µνηµόνιο -ο κ. Στουρνάρας ανέφερε για 86 δισεκατοµµύρια και αυτά είναι τα στοιχείακαι να επαναδιατυπωθεί στη συµφωνία του καλοκαιριού, τη δική
σας συµφωνία, που υπογράψατε εσείς και φέρατε τον Αύγουστο,
ότι στο δηµόσιο χρέος θα ακολουθηθεί η απόφαση του Νοεµβρίου του 2012.
Στο πρόσφατο Eurogroup πήγαµε ακόµα πιο πίσω από αυτή
την απόφαση. Δεν αναφέρεται πλέον µε βάση αυτή την απόφαση
του Νοεµβρίου και βέβαια θα µπορούσα να αναφερθώ και στο τι
γράφεται για τα επιτόκια και για την επιστροφή κερδών από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θέµατα τα οποία έτσι όπως αναφέρονται είναι πίσω και από εκείνη την απόφαση.
Θα πρόκειται, λοιπόν, για απόλυτη ήττα, εάν δεν πετύχετε να
προασπίσετε τουλάχιστον αυτή την απόφαση και να εφαρµοστεί
άµεσα για το θέµα του δηµοσίου χρέους.
Ολοκληρώνω, αγαπητοί συνάδελφοι, λέγοντας ότι η χώρα µας
βρίσκεται σε συνθήκες ασφυξίας και η στασιµότητα και η υστέρηση εντείνονται. Με αυτό το νοµοθέτηµα η Ελλάδα δεν γυρίζει
σελίδα και προφανώς δεν βλέπει το φως της ανάπτυξης. Αυτό
το οποίο γίνεται, είναι ότι σέρνεται στο σκοτάδι δίχως τέλος.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και εµείς δεν θα επιτρέψουµε να
συµβεί αυτό. Ανασυγκροτούµε τη µεγάλη προοδευτική παράταξη, τη σύγχρονη κεντροαριστερά των λύσεων, η οποία θα
δώσει λύσεις µακριά από ιδεοληψίες, µακριά από αυταπάτες, οι
οποίες έχουν ταλαιπωρήσει και δυστυχώς ταλαιπωρούν και σή-
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µερα τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της
Βουλής, τριάντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 50ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και
το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής, αφού
έχει προχωρήσει κάπως ο κατάλογος, θα δοθεί στους εισηγητές
και τους ειδικούς αγορητές ολιγόλεπτη δευτερολογία, εφόσον
επιθυµούν να τοποθετηθούν.
Τον λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που συµβαίνει σήµερα
στην πολιτική σκηνή της χώρας, είναι ένα πρωτοφανές «θέατρο
του παραλόγου».
Από την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην εξουσία, κάθε φορά
νοµίζουµε ότι τα έχουµε δει όλα και πάντα διαψευδόµαστε, γιατί
κάθε φορά µας επιφυλάσσει εκπλήξεις και πάντοτε δυσάρεστες.
Οι άνθρωποι που µε ασυγχώρητη ελαφρότητα έσπερναν τα ζιζάνια του διχασµού, κατηγορώντας κάθε αντίπαλό τους ως «γερµανοτσολιά», σήµερα δίνουν γη και ύδωρ στους δανειστές.
Βεβαίως µας λένε ότι το κάνουν µε πόνο ψυχής. Η αλήθεια είναι
ότι τέτοιος κυνισµός δεν υπήρξε ποτέ σε κανένα από τα προηγούµενα µνηµόνια.
Σε µέτρα ηπιότερα σε σχέση µε αυτά που φέρατε, υπήρξαν
διαµαρτυρίες Βουλευτών και πιέσεις για αλλαγές, υπήρξαν παραιτήσεις Υπουργών και διαγραφές Βουλευτών. Σήµερα δεν
ιδρώνει το αυτί κανενός. Μόνη σας έγνοια είναι η εξουσία.
Άκουσα χθες τον παριστάµενο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να καµαρώνει για το κοστούµι των φορολογικών και ασφαλιστικών µέτρων που έραψε για τους αγρότες, λέγοντας ότι δεν
θίγεται απ’ αυτά το 95% του αγροτικού κόσµου. Σιµά, κοντά είναι
τα Γιάννενα, κύριε Υπουργέ. Σε λίγους µήνες όταν οι αγρότες και
οι κτηνοτρόφοι κληθούν να πληρώσουν αυξηµένες ασφαλιστικές
εισφορές, όταν δουν να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ οι
επιδοτήσεις, όταν πληρώσουν αυξηµένο ΕΝΦΙΑ για τα αγροτεµάχια και τα οικόπεδα, όταν δεν ξαναδούν επιστροφή φόρου για
το αγροτικό πετρέλαιο, όταν πληρώνουν ΦΠΑ 24% για εφόδια,
και όσοι ακόµη σας πιστεύουν, θα προσγειωθούν στην σκληρή
πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιο άδικοι φόροι από τους έµµεσους δεν υπάρχουν, διότι πλήττουν πρωτίστως τους αδύναµους. Βεβαίως από το «πόσος κόσµος τρώει µακαρόνια» του κ.
Φίλη, όταν πέρυσι αυξήσατε τον ΦΠΑ από το 13% στο 23%, φτάσαµε να θεωρείται σπάνιο, οι Έλληνες να πίνουν καφέ ή µπύρα
και να καπνίζουν. Το ακούσαµε και αυτό από Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθούσε να µας πείσει ότι οι αυξήσεις στους έµµεσους φόρους δεν πλήττουν την πλειοψηφία του κόσµου.
Δεν φορολογείτε µόνο το τσιγάρο τιµωρώντας όσους καπνίζουν αλλά και το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε όσους προσπαθούν να
το κόψουν. Αναρωτιέµαι ποιο είναι το επόµενο βήµα. Θα φορολογήσετε και τον αέρα που αναπνέουµε;
Αποδείξατε ότι δεν είχατε κανένα πρόγραµµα. Τώρα µετά το
πολύµηνο σήριαλ της διαπραγµάτευσης έρχεστε µε µια συµφωνία κόλαφο. Αυξάνει τον ΕΝΦΙΑ τον οποίο ορκιζόσασταν ότι θα
καταργήσετε. Αυξάνει τον ΦΠΑ στο 24%, κάνοντας την Ελλάδα
πρωταθλήτρια στην Ευρώπη. Αυξάνει τον φόρο στη βενζίνη -προφανώς ξεχάσατε τι λέγατε για τα µαγκάλια- και στο πετρέλαιο
θέρµανσης. Παγώνει τα ειδικά µισθολόγια, αυξάνει το κόστος
διαµονής στα ξενοδοχεία. Τιµωρεί όσους έχουν σταθερό τηλέφωνο µε ίντερνετ ή συνδροµητική τηλεόραση. Αντιµετωπίζει ως
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πλουσίους όσους έχουν αυτοκίνητο. Καταργεί το ΕΚΑΣ και µάλιστα αναδροµικά, γιατί, όπως µας είπε Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
«όσοι το ελάµβαναν ήταν φοροφυγάδες».
Και κοντά σε αυτά παραδίδετε τη δηµόσια περιουσία της
χώρας για έναν αιώνα παρά ένα έτος. Εσείς οι υπέρµαχοι της
εθνικής αξιοπρέπειας! Μας κατηγορούσατε ότι πωλούµε τα ασηµικά. Ποια ασηµικά; Σήµερα χωρίς αιδώ, χωρίς αναστολές, εσείς
οι ίδιοι κρεµάτε την ταµπέλα «ξεπουλάµε», µε ένα ταµείο που δεν
δίνει λόγο στο Κοινοβούλιο και λογαριασµό σε κανέναν. Εσείς
που βάζατε φωτιά στα τόπια κάθε φορά που προσπαθούσαµε να
πετύχουµε µια επένδυση, µια αποκρατικοποίηση.
Φέρνετε µια συµφωνία που δεν είναι ένα ακόµη µνηµόνιο αλλά
ένα υπερµνηµόνιο -όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε στον κυριακάτικο Τύπο- ένα µνηµόνιο διαρκείας. Γιατί αυτό είναι ο περίφηµος κόφτης. Πλέον τα µέτρα δεν θα χρειάζεται να τα συζητούµε
στη Βουλή. Οι µισθοί και οι συντάξεις θα πηγαίνουν κατευθείαν
στο κρεβάτι του Προκρούστη. Ο κόφτης είναι το βαρύ τίµηµα της
αναξιοπιστίας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ό,τι περιτύλιγµα
και να βάλετε στα συµφωνηθέντα, ο λογαριασµός για τον τόπο
είναι ασήκωτος. Όπως ασήκωτα είναι και τα φορολογικά βάρη
που χτυπούν τους πάντες και ιδιαιτέρως όσους εξακολουθούν
ακόµη να παράγουν, δηλαδή τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι καλό είναι να σταµατήσει η Κυβέρνηση την καραµέλα ότι για τα µέτρα αυτά συµφώνησε και η Νέα Δηµοκρατία, ψηφίζοντας το τρίτο µνηµόνιο.
Εµείς ψηφίσαµε στόχους. Το πώς θα πετύχετε τους στόχους, εάν
θα βάλετε φόρους ή θα µειώσετε δαπάνες, είναι δική σας επιλογή. Εσείς το αποφασίζετε. Το είπε ξεκάθαρα ο Αντιπρόεδρος
της Κοµισιόν κ. Ντοµπρόβσκις στη συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Δική σας είναι η καταστροφική συνταγή των αυξηµένων φόρων.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µην έχετε άλλες αυταπάτες. Τα
νέα µέτρα του κόφτη δεν θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση.
Αντιθέτως θα την οδηγήσουν σε ακόµη µεγαλύτερη ύφεση, γι’
αυτό και τα καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σήµερα συµπληρώνονται
πενήντα τρία χρόνια από τον θάνατο του Λαµπράκη, του αγωνιστή της ΕΔΑ. Πρέπει όλη η Βουλή σήµερα να έχει µια δήλωση,
να αποτίσει φόρο τιµής στην σηµερινή επέτειο της δολοφονίας
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Νοµίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν. Είχα ενηµερωθεί από το πρωί, αλλά
κρίνω ότι ίσως θα είναι καλύτερα να γίνει κατά τις τρεις το µεσηµέρι, µε περισσότερο κόσµο και τις ηγεσίες των κοµµάτων. Το
λέω σαν πρόταση. Νοµίζω είναι καλύτερα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο επόµενος συνάδελφος, ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πολιτική αν πορεύεσαι
χωρίς σχέδιο, θα πας εκεί που σε πάει το κύµα και συνήθως το
κύµα σε πάει ή σε ξέρα ή σε βράχια. Ποιο ήταν το αφήγηµα της
Κυβέρνησης στην αρχή; Περήφανη διαπραγµάτευση, σκίσιµο
των µνηµονίων. Πού καταλήξαµε; Στο βραβείο της χειρότερης
διαπραγµάτευσης από το Harvard, το τρίτο αχρείαστο και πιο
βαρύ µνηµόνιο και έναν λογαριασµό, που, σύµφωνα µε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, φτάνει στα 86 δισεκατοµµύρια
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µε πρώτα τα 12,5 δισεκατοµµύρια που έχουν ήδη φτάσει µε τη
µορφή φόρων και περικοπών. Τον λογαριασµό αυτόν καλείται να
πληρώσει ο ελληνικός λαός. Είναι ένας λογαριασµός βαρύς και
ασήκωτος.
Πέσατε, λοιπόν, σε ξέρα, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, και τώρα προσπαθείτε να ξεκολλήσετε το καράβι. Ας πούµε,
όµως, ότι τα καταφέρνετε και βάζετε πλώρη για το νέο δικό σας
αφήγηµα, που έχει να κάνει µε την περίφηµη εκτόξευση της ελληνικής οικονοµίας. Με ποιον τρόπο θα το κάνετε; Ιστορικά κανείς δεν κατάφερε να φέρει ανάπτυξη µε φόρους και περικοπές.
Εσείς τι κάνετε, λοιπόν; Φορολογείτε άγρια ό,τι κινείται: 1,8 δισεκατοµµύρια άµεσοι και έµµεσοι φόροι µόνο στο παρόν νοµοσχέδιο, 24% ΦΠΑ, κατάργηση του ειδικού καθεστώτος στα νησιά,
επιβολή τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία, αύξηση των
συντελεστών του ΕΝΦΙΑ για οικόπεδα, σπίτια και επαγγελµατικά
ακίνητα, µια αύξηση που θα την πληρώσει κυρίως η ελληνική περιφέρεια, γιατί εκεί οι αντικειµενικές αξίες δεν έχουν πέσει, αύξηση του φόρου στα καύσιµα, αλλαγή του φόρου ταξινόµησης
στα ΙΧ, φόρος στη µπύρα, στο κρασί, στον καφέ, στα τσιγάρα,
στον καπνό, επιβολή φόρου στη σταθερή τηλεφωνία, επιβολή
φόρου ακόµη και στο internet –µια παγκόσµια πρωτοτυπία που
δεν έχει συµβεί πουθενά στον κόσµο.
Φαίνεται ότι είστε ιδιαίτερα εφευρετικοί, όταν πρόκειται για
φόρους, αλλά δυστυχώς δεν έχετε τίποτα να πείτε στην αγορά
η οποία ρηµάζεται, δεν έχετε τίποτα να πείτε στη νέα γενιά, που
είναι µε το ένα πόδι έξω από τη χώρα, δεν έχετε να πείτε τίποτα
στην παραγωγική Ελλάδα, στους αγρότες, στους επιχειρηµατίες,
στους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους οποίους δυστυχώς
έχετε στοχοποιήσει προκλητικά.
Στη βόρεια Ελλάδα η Ειδοµένη είναι δυο µήνες κλειστή και
εσείς παρακολουθείτε αµέτοχοι τις επιχειρήσεις να καταστρέφονται. Ήδη από τον περασµένο µήνα το κόστος της κλειστής
σιδηροδροµικής γραµµής έχει φτάσει τα 4 εκατοµµύρια ευρώ
και αδυνατώ να φανταστώ πού βρίσκεται σήµερα.
Με τις πολιτικές σας πράξεις και παραλείψεις δυσκολεύετε
αντί να διευκολύνετε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αντί για ένα συγκεκριµένο, έστω βραχυπρόθεσµο, κολοβό πλάνο για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, φέρνετε προς ψήφιση δύο ακόµη δικές
σας πατέντες, οι οποίες αποδεικνύουν µε τον πιο ξεκάθαρο
τρόπο ότι η αξιοπιστία της ελληνικής Κυβέρνησης είναι δυστυχώς είδος υπό εξαφάνιση. Κανείς εντός και εκτός συνόρων δεν
πιστεύει ότι µπορείτε να αντεπεξέλθετε έστω και στα βασικά.
Γι’ αυτό παραχωρείτε αρµοδιότητες του πιο σκληρού πυρήνα
του κράτους, δηλαδή, την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Τις
παραχωρείτε σε µια ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν υπόκειται σε
κανέναν έλεγχο. Γι’ αυτό παραδίδετε τα πάντα στους δανειστές
µε την «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», το
νέο υπερταµείο, µε το οποίο θα σχεδιάσουν τα πάντα στα µέτρα
τους, ένα υπερταµείο στο οποίο όλες οι αποφάσεις θα λαµβάνονται µε τη σύµφωνη γνώµη των δανειστών και περιλαµβάνει κινητή και ακίνητη περιουσία του δηµοσίου για ενενήντα εννιά
χρόνια. Ένα ταµείο που δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και λογοδοσία και αν δεν δίναµε µάχη ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη
µε τον κ. Κουτσούκο στην επιτροπή, θα ζητούσατε από τους Βουλευτές να ψηφίσουν χωρίς καν να έχετε φέρει τον κατάλογο δηµοσίων επιχειρήσεων και των συµµετοχών του δηµοσίου που
εκχωρούνται.
Έρχοµαι τώρα στον περίφηµο κόφτη, το µόνιµο µνηµόνιο. Για
να µην υπάρχει καµµιά αµφιβολία ότι οι µελλοντικές περικοπές
µπορεί να συναντήσουν την αντίσταση της Κοινοβουλευτικής
σας Οµάδας, θεσπίζετε τον αυτόµατο κόφτη µισθών και συντάξεων, µε τον οποίο παρακάµπτετε την ελληνική Βουλή και τη µετατρέπετε σε συµβουλευτικό και διακοσµητικό όργανο.
Μάλλον ξεχάσατε ότι υπάρχουν όργανα που θα µπορούσατε
να τα αξιοποιήσετε, όπως το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής, το οποίο συντάσσει τις τρίµηνες εκθέσεις για την πορεία
των δηµοσιονοµικών της χώρας.
Οριζόντιες περικοπές, λοιπόν, σε όλους κάθε φορά που δεν
τα καταφέρνετε. Άραγε θυµάται κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα,
έστω και µια φορά που να τα έχετε καταφέρει; Ακόµη και τη ρύθµιση για τις εκατό δόσεις την ξεψηφίσατε για το µεγαλύτερο
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µέρος των αρχικών δικαιούχων. Με τροπολογία παγώνετε τα ειδικά µισθολόγια. Με τροπολογία για το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, που πριν από ένα µήνα ψήφισε η Βουλή, δίνετε σήµερα
τη δυνατότητα ένταξης και σε στελέχη του ιδιωτικού τοµέα. Σας
τα λέγαµε. Δεν συµφωνήσατε σε τίποτα.
Κλείνω µε τα δάνεια. Τα παραχωρείτε όλα, «κόκκινα», «πράσινα», επιχειρηµατικά, όλα. Από το περίφηµο «κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη» το µόνο που απέµεινε είναι η προστασία για ένα
χρόνο στα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας έως 140.000
ευρώ.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο µόνος πια δρόµος που µας
έχει µείνει ως χώρα, είναι ο δρόµος της συνεννόησης, ο δρόµος
της εθνικής ευθύνης. Έχουµε απαραίτητη ανάγκη µιας νέας κοινωνικής συµφωνίας και, κύριοι της Κυβέρνησης, ακολουθήστε
τον πριν να είναι πολύ αργά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα προηγηθεί τώρα
ο κ. Μαυρωτάς και αµέσως µετά θα µιλήσει ο κ. Κωνσταντόπουλος.
Κύριε Μαυρωτά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ας γυρίσουµε λίγο τον χρόνο πίσω. Υποθέστε ότι είµαστε στο
2014 και έφερναν αυτό το νοµοσχέδιο η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ. Φαντάζεστε την αντίδραση των Βουλευτών της σηµερινής Συµπολίτευσης; Θα είχαν ανέβει στα κάγκελα, φωνάζοντας
για «πουληµένους και γερµανοτσολιάδες».
Ποια είναι, λοιπόν, η διαφορά που µετατρέπει τους φλογερούς
ρήτορες κατά του ξεπουλήµατος της χώρας σε φανατικούς συνηγόρους του παρόντος νοµοσχεδίου; Η διαφορά κρύβεται σε
µια λέξη. Εξουσία. Τότε ήσασταν απ’ έξω και αντιδρούσατε,
τώρα είσαστε µέσα και υπερασπίζεστε και αυτό ισχύει και ανάποδα για όσους τότε υπερασπίζονταν και τώρα αντιδρούν.
Ας δούµε τα του νοµοσχεδίου ξεκινώντας από τον ΕΝΦΙΑ, «τον
παράλογο αυτόν φόρο που δεν διορθώνεται, καταργείται», όπως
έλεγε ο Πρωθυπουργός στα χρόνια της αυταπάτης του.
Να είµαστε δίκαιοι. Δεν εφεύρατε εσείς τον ΕΝΦΙΑ. Εσείς,
όµως, κερδίσατε τις εκλογές µε σηµαία την κατάργησή του. Θυµάστε; Η ελπίδα έρχεται. Δυστυχώς, εδώ η ελπίδα τράκαρε και
στο θέµα του ΕΝΦΙΑ.
Είπε ο κ. Χουλιαράκης ότι ο ΕΝΦΙΑ µένει ίδιος για έξι εκατοµµύρια συµπολίτες µας και αυξάνει µόνο για πεντακόσιες χιλιάδες
ανθρώπους. Είναι λίγοι οι πεντακόσιες χιλιάδες; Είναι µια Θεσσαλονίκη. Είναι όλοι αυτοί πάµπλουτοι; Τι σόι ηθικό πλεονέκτηµα
είναι, να τους τάζεις την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, να παίρνεις την
ψήφο και να τους επιστρέφεις ένα φουσκωµένο εκκαθαριστικό;
Είναι αυταπάτη ή εξαπάτηση του λαού που σας ψήφισε; Και
τώρα θυµήθηκα τον Πρωθυπουργό που σε µια συνέντευξη έλεγε:
«Σκέφτοµαι να πρωτοτυπήσω και να τηρήσω τις δεσµεύσεις
µου».
Ας πάµε και στο περίφηµο άρθρο 106. Κατασυκοφαντούσατε
όλο το προηγούµενο διάστηµα το Ποτάµι ως το κόµµα των εργολάβων και τώρα στο άρθρο 106 τους δίνετε ασυλία και ευνοϊκή
µεταχείριση αδειάζοντας µεγαλοπρεπώς την Επιτροπή Ανταγωνισµού, που κατά σύµπτωση πριν από µερικές µόλις ηµέρες εισηγήθηκε τη διερεύνηση καρτέλ εργολάβων στα δηµόσια έργα.
Δυστυχώς για εσάς, λοιπόν, οι πράξεις και όχι οι συκοφαντίες
δείχνουν ποιο είναι το κόµµα των εργολάβων.
Στο άρθρο 170, δηµιουργείτε αθρόα θέσεις διοικητικών και
αναπληρωτών διοικητικών γραµµατέων κάτω από κάθε Υπουργό
και Αναπληρωτή Υπουργό, καθώς επίσης και τοµεακών και ειδικών τοµεακών γραµµατέων. Θα µπαίνεις σε Υπουργείο, θα φωνάζεις κύριε γραµµατέα και θα γυρνούν όλοι και όλα αυτά µε
απροσδιόριστο κόστος µε βάση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Γενικός γραµµατέας ψηφιακής πολιτικής. Σωστό να υπάρχει
µια τέτοια θέση. Όµως ελπίζουµε να µην επιλέξει ο Πρωθυπουργός κανέναν κοµµατικό φίλο που µπαινοβγαίνει στο Μαξίµου,
αλλά κάποιον µε ειδικευµένες γνώσεις στο θέµα και αποδεδειγµένη εµπειρία. Δεν καταλαβαίνουµε τι χρειάζεται το 1,6 εκατοµ-
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µύριο τον χρόνο, όπως λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, όταν έχουµε άξιους δηµοσίους υπαλλήλους που
µπορούν να στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία.
Δασικοί χάρτες. Μια µπλεγµένη κατάσταση, όπου πρέπει να
τραβήξουµε µια γραµµή ανάµεσα στην οµηρία πολιτών που είναι
θύµατα της διοικητικής ασυνεννοησίας και στην αυθαιρεσία κάποιων που κτίζουν, καταπατώντας δάση. Η κερκόπορτα, όµως,
των καταπατήσεων πρέπει να κλείσει µια για πάντα. Αναµένουµε,
λοιπόν, να δούµε πώς θα ορίζεται η περίφηµη οικιστική πύκνωση,
ελπίζοντας ότι δεν θα είναι αυτή η κερκόπορτα.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, αποφασίσατε να επιλέξετε µόνοι σας τη διαδροµή για την υλοποίηση της συµφωνίας
του καλοκαιριού, αγνοώντας τις φωνές µας για συνεννόηση και
σύνθεση. Τώρα, λοιπόν, µην παραξενεύεστε που καταψηφίζουµε,
που δεν βάζουµε πλάτη. Όταν βάλαµε πλάτη το καλοκαίρι, αντί
να πείτε και ένα ευχαριστώ, µας κατηγορήσατε κιόλας ως ενδοτικούς.
Παρ’ όλα αυτά αν πιστεύαµε ότι αυτά που φέρνετε είναι προς
το καλό της χώρας, θα τα στηρίζαµε. Πώς να στηρίξουµε, όµως,
το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, που έχει αποικιακούς όρους, οι
οποίοι είναι αποτέλεσµα καθαρά της δικής σας αναξιοπιστίας;
Γιατί µας έχουν πάρει χαµπάρι. Ο ένας Υπουργός λέει δεν υπογράφω, ο άλλος κωλυσιεργεί, ο τρίτος πονάει, ο τέταρτος κλαίει,
ο πέµπτος µατώνει. «Είναι, λοιπόν, η αναξιοπιστία ανόητε», για
να παραφράσουµε µια ρήση της µόδας.
Μια και µιλάµε για το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, έχετε βάλει
και το ΟΑΚΑ σε αυτό. Το ΟΑΚΑ είναι η κορωνίδα των αθλητικών
µας εγκαταστάσεων και θα πρέπει να προστατευθεί η χρήση του.
Ξέρετε, επίσης, ότι ιδιοκτησιακά ανήκει στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή και δεν τους έχετε ρωτήσει γι’ αυτό.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε να είµαστε
µια Αντιπολίτευση της πρότασης και όχι της στείρας άρνησης. Το
έχουµε αποδείξει αυτό. Τη δική µας πρόταση για λιγότερες σπατάλες και λιγότερους φόρους την έχουµε κάνει µε συγκεκριµένα
νούµερα και στοιχεία. Η συνταγή νέοι φόροι και νέες προσλήψεις
στο δηµόσιο είναι για εµάς αδιέξοδη και αν κατηγορούσατε - και
πολύ σωστά- τις προηγούµενες κυβερνήσεις ότι έχουν καταντήσει
την Ελλάδα αποικία χρέους, εσείς την καταντάτε αποικία φόρων.
Υπερφορολόγηση για να θρέψετε ένα πελατειακό σύστηµα που
διαβρώνει το κράτος και το καθιστά όλο και πιο αναποτελεσµατικό.
Το πολυνοµοσχέδιο αυτό, λοιπόν, είναι η σφραγίδα παράτασης για την παραµονή σας στην εξουσία. Εκµεταλλευτείτε αυτή
την παράταση, για να καταπολεµήσετε και όχι να συνεχίσετε,
όπως κάνετε, τις παθογένειες του παρελθόντος που µας έφτασαν ως εδώ. Αυτό χρειάζεται µια νέα συµφωνία, που ξεπερνά τον
καθένα από εµάς µεµονωµένα, γιατί προϋποθέτει ευρύτερες συναινέσεις και συνθέσεις. Να µάθουµε από το παρελθόν για να
φτιάξουµε το µέλλον. Ελπίζουµε, πραγµατικά, τα µαθήµατα των
τελευταίων δεκαεπτά µηνών να σας έχουν κάνει σοφότερους.
Τους Έλληνες πάντως τους έχουν κάνει φτωχότερους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Κωνσταντόπουλος έχει τον λόγο και µετά τον κ. Κωνσταντόπουλο, τον λόγο θα
πάρει η Υπουργός κ. Φωτίου για επτά λεπτά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ηµέρα προβληµατισµού για όλους τους Έλληνες η σηµερινή. Φέρνει η Κυβέρνηση ένα νοµοσχέδιο το οποίο διαλύει
την οικονοµία, ξεπουλά τη δηµόσια περιουσία και φτωχοποιεί τον
ελληνικό λαό. Η χώρα αλυσοδένεται για εκατό παρά ένα χρόνια.
Αυτό είναι το αποτέλεσµα της περήφανης διαπραγµάτευσης.
Διαπραγµάτευση που χρεώνει τον ελληνικό λαό 86 δισεκατοµµύρια.
Κύριοι της Κυβέρνησης, είναι γεγονός ότι παραδίδετε τη χώρα
άνευ όρων στους δανειστές. Δηµιουργείτε ένα υπερταµείο, στο
οποίο µεταβιβάζετε τη δηµόσια περιουσία. Ιδιωτικοποιείτε τα
πάντα. Ποιος; Εσείς, η Κυβέρνηση «πρώτη φορά Αριστερά». Χρεώνετε τέσσερις γενιές. Δίνετε για ενενήντα εννέα χρόνια τη δηµόσια κινητή και ακίνητη περιουσία σε ένα ταµείο αρχόµενο από
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τους δανειστές. Ξεπουλάτε τα πάντα. Απορώ, αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, αν είστε οι ίδιοι εσείς, που προεκλογικά
λέγατε άλλα και µετεκλογικά κάνετε άλλα. Μιλάµε για εθνική
υποτέλεια, εθνική κατάρρευση. Ο κόσµος σας πίστεψε και τώρα
κάνατε την ελπίδα του τρόµο.
Ενθυµούµαι, µιλούσαµε εµείς για τη «µικρή ΔΕΗ» και ήσασταν
αντίθετοι. Τώρα υποχρεώνετε τη ΔΕΗ να µειώσει το πελατολόγιο
και την παραγωγή της στο 50%. Υποχρεώνετε τους πολίτες, να
στραφούν στους ιδιώτες. Πλησιάζει η ώρα να ιδιωτικοποιηθεί στο
ακέραιο η ΔΕΗ. Αυτή είναι η συνέπειά σας. Ωστόσο λέτε ότι αυτά
είναι τα τελευταία µέτρα. Εδώ θα συµφωνήσουµε φυσικά. Φυσικά
και θα συµφωνήσουµε, γιατί εφηύρατε τον αυτόµατο µηχανισµό
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής για τον προϋπολογισµό, τον
επονοµαζόµενο κόφτη.
Από εδώ και πέρα θα επιβάλλονται µε προεδρικό διάταγµα όλα
τα µέτρα και αν δεν εκδοθεί µάλιστα εγκαίρως, θα επέρχεται αυτόµατα βίαιη αναπροσαρµογή και θα επεµβαίνει ο κόφτης σε
οποιαδήποτε απόκλιση των στόχων, κόβοντας φυσικά µισθούς
και συντάξεις.
Συγχαρητήρια! Δεν θα ξαναφέρετε µέτρα, κύριοι Υπουργοί!
Βέβαια πλήρης απαξίωση της Βουλής και του κοινοβουλευτισµού. Αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης, λέγεται εθνική ταπείνωση.
Πολλές οι απορίες και τα ερωτήµατα. Κύριε Υπουργέ, όταν δηµιουργούσαµε εµείς την Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων,
εσείς ήσασταν απέναντι. Τώρα δηµιουργείτε ανεξάρτητα αρχεία
δηµοσίων εσόδων. Ανεξάρτητη αρχή στον πιο σκληρό πυρήνα
του κράτους δεν νοείται φυσικά.
Ερχόµαστε στα φορολογικά, όπου κυριολεκτικά φορολογείτε
τα πάντα. Άµεσοι και έµµεσοι φόροι πλήττουν την κάθε οικογένεια. Επιβάλλετε φόρο διαµονής στα ξενοδοχεία, στην µπύρα,
στον καφέ, στα τσιγάρα, στα ποτά, στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, στη συνδροµητική τηλεόραση. Ακόµη επιβάλλετε φόρους και στο internet. Αυξάνετε τους φόρους ταξινόµησης στα
ΙΧ, στα καύσιµα. Καταργείτε την έκπτωση του 50% του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα νησιά. Υποσχεθήκατε στήριξη των συνταξιούχων και µάλιστα δέκατη τρίτη σύνταξη και τώρα τους κόβετε το ΕΚΑΣ και τους το ζητάτε πίσω φυσικά και αναδροµικά.
Μιλούσατε, κύριοι Υπουργοί, για µείωση του ΦΠΑ. Τον παραλάβατε στο 13%, τον κάνατε 23% και σήµερα τον κάνετε 24%.
Μιλούσατε για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και τον αυξάνετε και τώρα
φυσικά µπαίνει ΕΝΦΙΑ και στα αγροτεµάχια, συµπληρωµατικός
φόρος στα παραγωγικά αγροτεµάχια και αύξηση του ποσοστού
του κατ’ επάγγελµα αγρότη από το 35% στο 50%. Εποµένως 15%
έως 20% λιγότεροι αγρότες.
Ξεπουλάτε τα δάνεια σε ξένα funds, κόκκινα, ενήµερα, στεγαστικά, επιχειρηµατικά και καταναλωτικά. Τα δάνεια πρώτης κατοικίας τα πουλάτε στα ξένα funds και µάλιστα επί πιστώσει.
Eδώ, κύριοι Υπουργοί, θα ήθελα την προσοχή σας. Η πρότασή
µας είναι η εξής: Δώστε τη δυνατότητα στους οφειλέτες, να αγοράσουν τα δάνειά τους στην τιµή που θα τα πουλούσατε στα
ξένα funds. Τα δάνεια, λοιπόν, στους δανειολήπτες και όχι στα
κοράκια.
Μάλιστα τονίζετε, κύριοι Υπουργοί, ότι αναστέλλετε τους πλειστηριασµούς της κύριας κατοικίας ως το τέλος του 2017 για δάνεια µέχρι 140.000 ευρώ. Όµως για την επόµενη µέρα τίποτα.
Άκρα του τάφου σιωπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήµατα της χώρας
απαιτούν παρεµβάσεις στην οικονοµία και στο κράτος µε σχέδιο,
µε σταθερό φορολογικό σύστηµα, κλίµα εµπιστοσύνης στους
επενδυτές, κίνητρα για την ανάπτυξη που θα δώσουν ώθηση
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Καµµία πρόταση
για επαναπροκήρυξη του «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», όπου τριάντα
χιλιάδες οικογένειες είναι στον αέρα. Εσείς το µόνο που φέρνετε
είναι υφεσιακά µέτρα, κόφτης στους µισθούς, κόφτης στην παιδεία, κόφτης στην υγεία.
Κύριοι της Κυβέρνησης, έχω την εντύπωση ότι είστε σε πλήρη
σύγχυση. Βάζετε τον κόφτη να λειτουργεί ως ρελέ στο βραχυκύκλωµα της οικονοµίας και έτσι προκαλείτε συνεχή ηλεκτρικά
σοκ στους µισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους
επαγγελµατίες, στην αγορά και την κοινωνία.
Μίλησε ο κ. Τσίπρας για αυταπάτη. Φοβάµαι ότι µας οδηγεί σε
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νέα αυταπάτη. Αυτά τα µέτρα και αυτή την αυταπάτη εµείς φυσικά, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα την ψηφίσουµε. Όµως η αλήθεια είναι αµείλικτη. Η Κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς. Η λύση
είναι µία και έχει εκφραστεί από την Πρόεδρό µας, την κ. Γεννηµατά. Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης από την παρούσα Βουλή για
την αξιοπρέπεια του Έλληνα, που τονίζατε προεκλογικά και ξεχάσατε µετεκλογικά, για το µέλλον της νέας γενιάς, αυτή τη νέα
γενιά που ουσιαστικά την πουλήσατε και τη διώχνετε στο εξωτερικό, για να υπάρξει και πάλι ελπίδα και προοπτική για τον τόπο,
για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η
Υπουργός, κ. Φωτίου.
Μέχρι να έρθει στο Βήµα η κυρία Υπουργός, να σας ενηµερώσω
ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν, είναι ο κ. Ανδριανός, ο κ. Βλάχος, ο κ. Γάκης, ο κ. Γιόγιακας και ο κ. Γρέγος.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τακτική κατάληψης
εξουσίας που επιχείρησε η Νέα Δηµοκρατία, από κοντά το Ποτάµι και οι Κεντρώοι, µε την πρόταση, προφανώς, για την οικουµενική, δηλαδή όλοι µαζί, επένδυσε στην αποτυχία της
αξιολόγησης, ώστε να αναγκαστεί η Κυβέρνηση σε παραίτηση.
Η τακτική κατέρρευσε και το ξέρετε καλά όλοι. Όµως το εγκληµατικό της τρίπτυχο καλά κρατεί και φοβάµαι ότι θα κρατεί
για καιρό και εννοώ την τριλογία «ανίκανοι-ψεύτες-καταστρέψατε
τη χώρα». Λέω ότι θα κρατεί για καιρό, γιατί όταν δεν έχεις καµµία αντιπρόταση για τίποτα, το µόνο που σου µένει, είναι η παραποίηση των δεδοµένων και η συκοφαντία. Συκοφάντηση που
γίνεται καθηµερινή προπαγάνδα από τα φιλικά σας µέσα µαζικής
επικοινωνίας, γιατί εδώ, πράγµατι, υπάρχει κάτι πρωτοφανές για
τον τόπο.
Έχουµε µια Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, χωρίς
κανένα ιδεολογικά φιλικό προς αυτήν συγκρότηµα µέσων µαζικής επικοινωνίας. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό.
Όµως το εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι έφτασαν τρεις µήνες
µόνο, ώστε ο νέος ηγέτης της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να
απαρνηθεί το µεταρρυθµιστικό του προφίλ και να δέχεται πλέον
καθοδήγηση από τον Σαµαρά, δηλαδή να ενστερνιστεί όλη του
την αντιπολιτευτική τακτική.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κοιµάστε, ξυπνάτε, µε τον Σαµαρά
είστε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μέσα σε
αυτό κλίµα, όµως, θα επιµείνω για να αναδείξω τη σηµασία της
τροπολογίας που καταθέσαµε για τη βαθµιαία εφαρµογή του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Για την ακραία φτώχεια που χτύπησε τον τόπο µας, όχι σαν θεοµηνία αλλά σαν αποτέλεσµα πολιτικών λιτότητας και µνηµονίων,
δεν είχατε σχεδιάσει επί πέντε χρόνια τίποτα µέχρι το τέλος το
2014, όπου τότε σπαταλήσατε 450 εκατοµµύρια ευρώ προεκλογικά, δίνοντας εφάπαξ 500 ευρώ σε κάθε έναν, όχι µόνο σε
όσους βρίσκονταν σε ακραία φτώχεια αλλά και σε άλλους. Επίσης λίγο πριν φύγετε από την εξουσία, αρχίσατε το πιλοτικό πρόγραµµα του εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος, όπως λέγατε,
σε είκοσι χιλιάδες άτοµα, που εµείς ολοκληρώσαµε.
Εµείς, αντίθετα, εφαρµόσαµε από την πρώτη στιγµή το πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι µε κάρτα αλληλεγγύης από 70 έως
220 ευρώ µηνιαίως -όχι άπαξ και µετά τους ξεχνάµε, αλλά µηνιαίως- για τρόφιµα. Είναι ένα µέτρο ριζοσπαστικό, µοναδικό σε
όλη την Ευρώπη, που καλούµαστε σήµερα να παρουσιάσουµε
ως µέτρο καλής πρακτικής. Μοναδικό µέτρο σε όλη την Ευρώπη!
Αντικατέστησε τις σακούλες, τα κουπόνια και προσέφερε στοιχειώδη αξιοπρέπεια.
Είκοσι πέντε χιλιάδες οικογένειες µε επιδότηση ενοικίου 70
έως 220 ευρώ µηνιαία -κάθε µήνα τονίζω. Επανασύνδεση του
ηλεκτρικού σε όλους δωρεάν. 300 KW ηλεκτρικό ρεύµα κάθε
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µήνα για ενενήντα χιλιάδες οικογένειες. Και, βέβαια, σήµερα, δωρεάν φάρµακα µετά τον νόµο του Υπουργείου Υγείας για όλους
αυτούς, µε µηδέν συµµετοχή. Δωρεάν νερό από την ΕΥΔΑΠ. Δωρεάν τρόφιµα από όλους από το ΤΕΒΑ. Τα παρέχουµε στους ίδιους ανθρώπους.
Η εµπειρία που αποκτήσαµε, καθώς και η αξιολόγηση του πιλοτικού προγράµµατος του εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος
σε δεκατρείς δήµους -του προηγουµένου- µας έκανε σοφότερους, για να σχεδιάσουµε το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης
σε όλη την Ελλάδα, το οποίο θα αρχίσει από 1-1-2017.
Προποµπός του είναι το σηµερινό, αυτό που θα ψηφίσετε σε
λίγο. Εκτιµάµε ότι από 1-1-2017 αυτό που θα υλοποιήσουµε θα
αφορά επτακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας και θα στοιχίσει 800900 εκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα, θα ψηφίσετε τη βαθµιαία εφαρµογή του σε τριάντα δήµους και σε εξήντα χιλιάδες ανθρώπους
για έξι µήνες, µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου, δηλαδή.
Όσοι δήµοι δεν επιλεγούν –προσέξτε µε, δεν αφήνουµε τους
υπολοίπους τον αέρα- θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Θα
δείτε, λοιπόν, πώς πιάνουν τόπο τα λεφτά του πλεονάσµατος
µέχρι το τέλος του χρόνου.
Πώς θα επιλεγούν οι τριάντα δήµοι; Με δύο βήµατα. Το πρώτο:
Σε κάθε περιφέρεια, ανάλογα µε τον πληθυσµό της, αποφασίζεται ο αριθµός των δήµων που της αναλογούν ανάµεσα στους
τριάντα. Δηλαδή, άλλο νούµερο δήµων θα έχει η Αττική, άλλο η
Περιφέρεια Ιονίων κ.ο.κ., ανάλογα µε τον πληθυσµό τους.
Το δεύτερο βήµα. Αφού πούµε ότι θα είναι πέντε ή έξι δήµοι
από τους τριάντα στην Αττική, ποιοι θα είναι οι δήµοι αυτοί; Αυτοί
που έχουν τρία κριτήρια µαζί. Πρώτον, δείκτης ποσοστού ανεργίας, δεύτερον, ποσοστά στο πρόγραµµα της αντιµετώπισης της
ανθρωπιστικής κρίσης και τρίτον, ποσοστά στο ΤΕΒΑ. Είναι αδιάσειστα τεκµήρια αυτά.
Όπως είπα όµως και πριν, σε όλους τους άλλους δήµους θα
συνεχίσουµε το πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Το δίχτυ προστασίας αυτής της ελάχιστης προστασίας που εγκαινιάσαµε δεν θα το εγκαταλείψουµε ούτε
στιγµή. Αυτή είναι η διαφορά µας.
Ταυτόχρονα θα εφαρµόσουµε σε όλα τα δηµοτικά σχολεία σε
όλη την Ελλάδα, στις περιοχές που έχουν χτυπηθεί περισσότερο
από την κρίση, τα σχολικά γεύµατα, τα οποία φέτος εφαρµόζουµε πιλοτικά σε τέσσερις χιλιάδες µαθητές της Αττικής. Ο θεσµός των ολοήµερων σχολείων, που διευρύνθηκαν σε όλη την
Ελλάδα, µας διευκολύνει σε αυτό το σχέδιο γιατί θα αποδειχθεί
πολύ σύντοµα πως όχι µόνο δεν καταργούµε τα ολοήµερα σχολεία, αλλά τα διευρύνουµε. Σε όλα αυτά, λοιπόν, τα ολοήµερα
σχολεία στο ποσοστό που είναι σε περιοχές µε µεγάλη κρίση θα
δώσουµε τα νέα σχολικά γεύµατα.
Τελειώνω µε περισσότερες λεπτοµέρειες για το ΚΕΑ.
Πρώτον, η ηλεκτρονική πλατφόρµα εγγραφής θα ανοίξει τον
Ιούλιο. Δεν θα κλείσει ξανά. Δεν κλείνει. Δηλαδή, όποτε µέσα σε
ένα εξάµηνο ένα νοικοκυριό πέφτει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, µπορεί να κάνει…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Θέλω τα δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, δεν θα ξαναµιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δύο λεπτά δεν θα
έχετε, αλλά συνεχίστε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας ευχαριστώ.
Όποτε ένα νοικοκυριό σε ένα εξάµηνο µέσα –σε εξάµηνο, προσέξτε το αυτό- πέφτει σε ακραία φτώχεια, µπορεί να κάνει αµέσως ηλεκτρονική αίτηση για να ενταχθεί στο εισόδηµα. Η αίτηση
θα γίνει µε ηλεκτρονική πλατφόρµα µε πρόσβαση από το σπίτι
του ή από τους δήµους, αν δεν µπορεί, ή από τα ΚΕΠ.
Θα εφαρµόζονται τρεις πυλώνες ταυτόχρονα: Ο πρώτος είναι
οικονοµική ενίσχυση. Το 50% θα παίρνει µε τραπεζική κάρτα για
όλα τα καταστήµατα και το άλλο 50% θα είναι σε ρευστό. Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι υπηρεσίες ενίσχυσης τροφής, όπως
είπα, από το ΤΕΒΑ. Ενίσχυση σχολικών γευµάτων για τα παιδιά
όσων είναι σε αυτό το πρόγραµµα. Ενισχύσεις εκπαιδευτικές από
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το ολοήµερο όσων είναι σε αυτό το πρόγραµµα. Ενίσχυση φαρµάκων δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας. Ο τρίτος πυλώνας είναι
η εργασία. Να βρούµε, δηλαδή, επιτέλους δουλειά σε όσους πέφτουν στην ακραία φτώχεια, σε όσους είναι πάνω από δεκαοχτώ
και κάτω από εξήντα πέντε. Το 10% των ωφελούµενων θα ενταχθούν σε µέτρα ένταξης στην εργασία, άµεση εγγραφή στον
ΟΑΕΔ, εξατοµικευµένο πρόγραµµα στα Κέντρα Προώθησης
Απασχόλησης.
Όλες οι δράσεις µας πριµοδοτούν την κοινωνική οικονοµία, τις
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εκείνες
που έχουν µέλη τους από ευάλωτες οµάδες, δηλαδή από φυλακισµένους, άτοµα µε νοητική στέρηση, δηλαδή τις ΚΟΙΝΣΕΠ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τελείωσα,
κύριε Πρόεδρε.
Τρεις ΚΟΙΝΣΕΠ σήµερα, για να καταλάβετε, µαγειρεύουν για
τις τέσσερις χιλιάδες µαθητές της Αττικής.
Έτσι θα συνεχίσουµε την κοινωνική προστασία, µε σχέδιο,
συντονισµένα και µε αποκλειστικό στόχο την ένταξη στην εργασία και στην κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή οι συνάδελφοι, έχοντας δει τον ανηρτηµένο κατάλογο, έχουν κανονίσει πότε
θα έρθουν στην Αίθουσα για να µιλήσουν, φοβάµαι ότι µε αυτήν
την εναλλαγή που κάνουµε -και είναι εθιµικό δίκαιο- κάποιος δεν
θα είναι παρών και θα διαγραφεί. Άρα, θα συνεχίσουµε όπως
είναι γραµµένος ο κατάλογος, διότι βλέπω ότι µάλλον έχουν υπολογίσει την ώρα τους, όπως τον έχουν δει. Δεν φταίνε, αλλά τι
να κάνουµε;
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδριανός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την οµιλία της η κυρία Υπουργός πριν από λίγο απέδειξε
για άλλη µία φορά ότι η υποκρισία είναι κυρίαρχο στοιχείο της
πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης. Άλλοι κλαίνε, άλλοι θρηνούν
για τα µέτρα που φέρνει η Αριστερά, άλλοι τα ψηφίζουν για να
µην κάνουν το χατίρι στην Αντιπολίτευση.
Σίγουρο πάντως, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι θρηνούν γι’ αυτή την πολιτική συµπεριφορά οι Έλληνες. Και γι’ αυτό οφείλω να υπενθυµίσω ότι ενάµιση χρόνο πριν
τα στελέχη της σηµερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας και τότε
αντιπολίτευσης δεν δίσταζαν να χρησιµοποιήσουν ακόµη και τις
πιο ακραίες ρητορικές υπερβολές για να διαβεβαιώσουν τους
Έλληνες ότι δεν θα ψήφιζαν µνηµόνια, δεν θα καταργούσαν το
ΕΚΑΣ αλλά αντίθετα θα καταργούσαν τον ΕΝΦΙΑ. Πριν από λίγες
ηµέρες Υπουργοί της Κυβέρνησης διαβεβαίωναν ότι δεν θα αυξηθεί η τιµή πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης,
ότι θα επιστραφούν χρήµατα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Σήµερα, οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται να στηρίξουν και να ψηφίσουν στο Κοινοβούλιο ένα βαρύτατο πακέτο µέτρων που περιέχει αυξήσεις στις τιµές πετρελαίου, που σηµαίνει αυξήσεις
κόστους µεταφορών, κόστους παραγωγής, αυξήσεις στον
ΕΝΦΙΑ ακόµα και για τα αγροτεµάχια και βεβαίως, κατά την προσφιλή σας πλέον τακτική, τροπολογίες τα µεσάνυχτα για πάγωµα
µισθολογικών ωριµάνσεων στα ειδικά µισθολόγια των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, των γιατρών του ΕΣΥ,
των δικαστικών και των καθηγητών ΑΕΙ. Ακόµα και τον περίφηµο
κόφτη, για τον οποίο είστε σίγουροι ότι δεν θα χρειαστεί να τον
χρησιµοποιήσετε, τον φέρατε µε τροπολογία.
Αφού, λοιπόν, είστε τόσο σίγουροι ότι δεν πρόκειται να εφαρµοστεί, γιατί τον φέρνετε; Με ποια αξιοπιστία, λοιπόν, διαβεβαιώνετε γι’ αυτό;
Κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, εσείς, οι πρώην διάπυροι
αρνητές του ιδιωτικού τοµέα, έρχεστε σήµερα να δώσετε τα
πάντα µέσα από αυτό το υπερταµείο. Εσείς, που καλούσατε την
προηγούµενη κυβέρνηση να µην υπογράψει τίποτα που να δεσµεύει την χώρα για τον επόµενο χρόνο, έρχεστε σήµερα να δώσετε τα πάντα για ενενήντα εννιά χρόνια. Φτάνετε να δίνετε
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ακόµα και το ΟΑΚΑ σε αυτό το υπερταµείο, αγνοώντας ότι η οικοπεδική έκταση ανήκει στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή και
ενώ εµείς σε συνεργασία µε την Περιφέρεια, αρχικά µε τον κ.
Σγουρό και µετά µε την κ. Δούρου, που ανήκει στον δικό σας
χώρο, διασφαλίσαµε απαιτούµενους πόρους για τη συντήρηση
των εγκαταστάσεων.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αθλητισµός είναι κοινωνικό αγαθό.
Για σας, κύριοι της Αριστεράς, δεν είναι κοινωνικό αγαθό;
Κυρίες και κύριοι της συµπολίτευσης, µιλάτε για κοινωνικό πρόσηµο και ευαισθησία στην πολιτική σας. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ
µε την αναδροµική επιστροφή από τους χαµηλοσυνταξιούχους,
που κάποιοι από εσάς υπονοήσατε ότι είναι φοροφυγάδες, είναι
πολιτική µε ευαισθησία; Η αύξηση των έµµεσων φόρων, του ΦΠΑ
στο 24%, η µείωση του αφορολόγητου, η παγκόσµια πρωτοτυπία
του φόρου στο ίντερνετ, ο φόρος στη σταθερή τηλεφωνία, που
χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό ηλικιωµένα άτοµα, είναι πολιτική
µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο;
Ακούµε τους Υπουργούς σας να µιλούν για οικονοµική πολιτική αναδιανοµής. Αποδεικνύεται ότι για εσάς αναδιανοµή σηµαίνει πολιτική της ισοπέδωσης και της φτωχοποίησης και όχι
πολιτική της ανάπτυξης, της προόδου και της ευηµερίας των χαµηλότερων κοινωνικών τάξεων.
Εσείς, που θα στηρίζατε τους αδυνάτους, αυξάνετε τους έµµεσους φόρους, που πλήττουν κυρίως και άνισα τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες. Με τη µονοδιάστατη οικονοµική πολιτική
της φορολογικής επιδροµής δεν αφήνετε περιθώριο ανάσας
ούτε για την κοινωνία, ούτε για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις
µικροµεσαίες, ούτε για τους επαγγελµατίες, ούτε για τους νέους
επιστήµονες, ούτε για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δηµιουργείτε ένα αρνητικό περιβάλλον για όλους τους κλάδους,
όπως τον τουρισµό, µε τις συνεχείς φορολογικές επιβαρύνσεις,
έναν κλάδο µε µεγάλη συµβολή στο ΑΕΠ της χώρας και την αντιµετώπιση της ανεργίας.
Διαβεβαιώνατε τους φαρµακοποιούς ότι δεν θα επιτρέπατε
την πώληση µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων εκτός φαρµακείων και τώρα ψηφίζετε το αντίθετο. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά
πως, αν δεν είχε προηγηθεί η δική σας καταστροφική διακυβέρνηση και τα καµώµατα του κ. Βαρουφάκη, που στοίχισαν 85 δισεκατοµµύρια ευρώ, η πορεία προς την ανάκαµψη, προς την
έξοδο από την κρίση και τα µνηµόνια δεν θα είχε ανακοπεί και
σήµερα δεν θα µιλούσαµε για αυτά τα βαθύτερα υφεσιακά µέτρα
-που και εσείς οι ίδιοι παραδέχεστε- που φέρνετε τώρα προς ψήφιση, µέτρα υφεσιακά που το µόνο που κάνουν είναι να γονατίζουν ακόµα περισσότερο την κοινωνία και την πραγµατική
οικονοµία και να υποχρεώνουν ακόµα περισσότερες επιχειρήσεις
να µεταφέρουν την έδρα τους εκτός Ελλάδος.
Οι πολίτες, όµως, γνωρίζουν πλέον κάτι ακόµα χειρότερο για
εσάς, ότι ούτε πριν το 2015 είχατε ούτε σήµερα έχετε κάποιο
αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα και την κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ µισό λεπτό, όπως δώσατε και
στους υπολοίπους συναδέλφους.
Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περισσότερο από ποτέ άλλοτε
στα εφτά χρόνια της κρίσης οι Ελληνίδες και οι Έλληνες γνωρίζουν καλά ότι οι ιδεοληψίες και το ταξικό µίσος είναι το τελευταίο
που χρειάζεται η χώρα. Γνωρίζουν ότι για τον µόνο δρόµο που
οδηγεί στην ανάταξη ολόκληρης της κοινωνίας, την ανάπτυξη,
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την οικοδόµηση ενός αποτελεσµατικού δικτύου κοινωνικής προστασίας και ενός κράτους
εύρωστου, αποτελεσµατικού, κοντά στον πολίτη, χρειάζεται ένας
ιδιωτικός τοµέας που δεν θα αντιµετωπίζεται ως εχθρός, ακριβώς δηλαδή το αντίθετο από το όσα εσείς πρεσβεύετε και πράττετε.
Γι’ αυτό και εµείς καταψηφίζουµε αυτό το προκρούστειο νοµοσχέδιο, που φέρει διάπλατα τη δική σας υπογραφή και ακέραια τη δική σας ευθύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Βλάχος έχει τον
λόγο. Μετά ακολουθούν ο κ. Γάκης, ο κ. Γιόγιακας, ο κ. Γρέγος.
Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι ο κ. Γκιόκας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα, που είχε επιλεγεί να είναι στον τρίτο κύκλο εχθές,
αλλά λόγω ανωτέρας βίας δεν µίλησε, θα ακολουθήσει τον κ.
Γρέγο. Νοµίζω ότι δεν µπορούµε να του στερήσουµε τον λόγο,
γιατί ήταν στους επιλεγµένους του κύκλου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο γίνεται πλέον σαφές ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προκειµένου να κλείσει πάση θυσία την αξιολόγηση που µε δική της
αποκλειστική ευθύνη καθυστέρησε για επτά ολόκληρους µήνες,
ανεβάζοντας τον λογαριασµό, καταργεί για µια ακόµα φορά τις
δικές της κόκκινες γραµµές. Διαψεύδει ακόµα και αυτά που
έλεγε µέχρι πρόσφατα.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τα δυο χρόνια που έχετε αναλάβει την τύχη της χώρας
µε το πρόσχηµα της µείωσης του χρέους, έχετε κάνει τα πάντα.
Έχετε κάνει στροφή εκατόν ογδόντα µοίρες σε όσα λέγατε και
φυσικά έχετε εξαπατήσει τους πολίτες. Οι ατέρµονες διαπραγµατεύσεις σας έχουν κοστίσει πάνω από 86 δισεκατοµµύρια
ευρώ, µας έχουν φέρει νέα µνηµόνια, έκλεισαν τις τράπεζες,
οδήγησαν σε περιορισµό κεφαλαίων. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Αν όµως δεν ισχύουν οι δικοί µας φόβοι, όπως πιθανόν θα
πείτε και ισχύει αυτό που εσείς λέτε και πιάσουµε τους στόχους,
για ποιον λόγο πιστεύετε ότι οι θεσµοί θα σκεφτούν µια λύση για
το χρέος, αφού πλέον θα µπορεί να εξυπηρετηθεί; Και αφού
είστε σίγουροι για την πολιτική σας, για ποιον λόγο φέρνετε τον
αυτόµατο µηχανισµό δηµοσιονοµικής διόρθωσης από τον οποίο
δεν εξαιρούνται ούτε µισθοί ούτε συντάξεις, που κατά τα άλλα
ισχυρίζεστε ότι θέλετε να προστατεύσετε;
Τα πράγµατα είναι πολύ απλά. Ή οι στόχοι που έχουν τεθεί για
τα πρωτογενή πλεονάσµατα είναι εφικτοί –οπότε το πρόγραµµα
βγαίνει και εξυπηρετείται το χρέος- ή οι στόχοι του προγράµµατος είναι ανέφικτοι και ενεργοποιείται ο µηχανισµός δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε όποιες καταστροφικές τελικά συνέπειες θα
έχει αυτό για την οικονοµία. Τελικά, δυστυχώς, µονά-ζυγά χαµένοι. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
Πριν λίγες µέρες εδώ στην ίδια Αίθουσα, στα ίδια έδρανα, σας
είπαµε πολύ καθαρά ότι δεν έχετε κάποιο ολοκληρωµένο σχέδιο,
ότι η πολιτική που ακολουθείτε είναι χωρίς προοπτική και οδηγείτε τη χώρα ακόµα πιο βαθιά στην ύφεση.
Σας είπαµε ότι χρειάζεται αλλαγή µείγµατος πολιτικής. Ακόµα
και Ευρωπαίοι παράγοντες σας πρότειναν να µην αυξήσετε τους
φόρους αλλά να εστιάσετε σε µειώσεις δαπανών. Σας τόνισαν
ότι η µείωση δαπανών σε σχέση µε τις αυξήσεις φόρων θα επηρέαζαν λιγότερο την ανάπτυξη. Ωστόσο, εσείς επιµένετε σ’
αυτήν την πολιτική. Άρα, η επιλογή είναι αποκλειστικά δική σας
και έχετε αποκλειστικά την ευθύνη αυτών των επιλογών. Και γνωρίζετε ότι ο ελληνικός λαός πια δεν µπορεί να σηκώσει άλλους
φόρους. Η φοροδοτική του ικανότητα είναι πλέον πολύ, πολύ χαµηλά.
Πριν λίγες µέρες αυξήσατε φορολογικούς συντελεστές του εισοδήµατος, µειώσατε συντάξεις. Τώρα αυξάνετε τον ΦΠΑ επηρεάζοντας άµεσα το σύνολο των νοικοκυριών της χώρας. Από τη
µια συρρικνώνετε εισοδήµατα και από την άλλη αυξάνετε το κόστος διαβίωσης.
Μιλούσατε για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Όχι µόνο τον διατηρείτε
αλλά τον αυξάνετε κιόλας. Αυξάνετε τον φόρο στο πετρέλαιο
θέρµανσης, φέροντας µ’ αυτόν τον τρόπο ένα ισχυρό πλήγµα
στον πρωτογενή τοµέα. Επαναφέρετε τον φόρο στο πετρέλαιο
κίνησης ξανά στα επίπεδα του 2011. Βάζετε τέλη παντού και φορολογείτε τα πάντα. Και ό,τι γλιτώνει σήµερα µε τη φόρα που
έχετε πάρει, φοβούµαι ότι δεν θα γλιτώνει για πολύ καιρό.
Μετά τον οινοποιητικό κλάδο, δίνετε τελειωτικό χτύπηµα και
στον κλάδο της ζυθοποιίας αυξάνοντας σχεδόν στο διπλάσιο τη
φορολογία στην µπίρα. Ο κ. Τσακαλώτος µας έκανε µαθήµατα
για τη διαφορά µεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και του νέου ταµείου. Μην κρύ-
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βεστε πίσω από τις λέξεις. Δεν αξιοποιείτε τη δηµόσια περιουσία,
αλλά την πουλάτε, την ξεπουλάτε θα έλεγα, χωρίς καν να γνωρίζετε τι, πόσο και σε ποιον την πουλάτε. Το µόνο που γνωρίζετε
είναι ότι εκχωρείτε για ενενήντα εννέα χρόνια τη διαχείριση της
δηµόσιας περιουσίας σε µια εταιρεία που ελέγχεται από τους δανειστές. Ανοίγετε άρον-άρον την αγορά των κόκκινων δανείων,
επιχειρηµατικών και µη, βάζοντας σε κίνδυνο ακόµα και την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Όµως, δεν στέκεστε µόνο εκεί, αλλά πουλάτε και τα εξυπηρετούµενα δάνεια. Σήµερα, κύριε Υπουργέ, αν ένας δανειολήπτης
προσέλθει στην τράπεζα και θελήσει να εξοφλήσει το σύνολο
του υπολοίπου του δανείου του, η τράπεζα αρνείται και του αντιπροτείνει να εξοφλήσει το 50% και µετά αφού δώσει το 50%,
να προσέλθει για να κάνουν νέο διακανονισµό για το άλλο 50%,
που ουσιαστικά θα φτάσει εκεί που ήταν πριν δώσει το µισό.
Αυτήν τη λογική θα πρέπει να την τελειώσετε αν θέλετε πράγµατι να πάρετε γενναίες αποφάσεις, αν θέλετε να µην υπηρετείτε
τις τράπεζες και αυτούς που τις στηρίζουν και θέλετε να βοηθήσετε τους δανειολήπτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή Κυβέρνηση το 2014
απειλούσε τους πάντες για να µην κλείσει η αξιολόγηση τότε και
ο µόνος στόχος τους ήταν τελικά το να έλθουν στην εξουσία. Σήµερα έχετε αναλάβει την διακυβέρνηση του τόπου και θα έλεγα
ότι είναι φιλοδοξία θεµιτή το να θέλει κάποιος να αναλάβει την
διακυβέρνηση του τόπου, αλλά δεν µπορεί να είναι αυτοσκοπός
η διακυβέρνηση. Εσείς πράγµατι σήµερα µας πείθετε ότι ο µόνος
στόχος σας και η µόνη έννοια σας είναι να παραµείνετε στην
εξουσία.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνει ο χρόνος πολύ γρήγορα και κόβουµε και τις λίγες σκέψεις που είχαµε σκοπό να αναπτύξουµε.
Καταλαβαίνετε το τι είναι να τοποθετούµαστε µέσα σε µερικά
λεπτά για ένα νοµοσχέδιο χιλιάδων σελίδων.
Θέλω, όµως, να κάνω µια πολύ µικρή αναφορά στα άρθρα για
τα δασικά. Εκεί πραγµατικά γίνεται –και κρίνω ότι είναι θετικό
αυτό- η εξαίρεση κάποιων περιοχών, αυτές που ονοµάζονται «πολύγωνα» και χαρακτηρίζονται µε το ιώδες χρώµα από την κατάρτιση των δασικών χαρτών. Αυτό βεβαίως γίνεται πολύ απλά για
να τελειώσει το ξεµπλοκάρισµα και να υπάρξει προώθηση των
δασικών χαρτών. Είναι µια αναγκαιότητα, κύριε Υπουργέ, και
µέχρι εκεί συµφωνούµε.
Από κει και πέρα, όµως, έρχεστε και µας λέτε για πυκνώσεις.
Οι πυκνώσεις δεν λένε τίποτα. Είναι ένας καινούργιος όρος, τον
έχετε εφεύρει εσείς και δεν τον έχετε εξηγήσει σε κανέναν. Μας
λέτε ότι εντός ενός µηνός το Υπουργείο θα διευκρινίσει. Όταν
διευκρινίσει το Υπουργείο, θα διευκρινίσουµε κι εµείς την τελική
µας κρίση. Πώς ζητάτε σήµερα να ψηφίσουµε κάτι που κι εσείς
δεν ξέρετε πώς ακριβώς θα το διευκρινίσετε;
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι κρατάµε την θετική εξαίρεση, την επιλογή των περιοχών αυτών, όµως έχουµε πολλά ερωτήµατα και
κρατάµε πολλές επιφυλάξεις για την εξέλιξη. Μακάρι οι διευκρινίσεις που θα δώσετε να µας πείσουν και να είναι σε θετική κατεύθυνση, όµως θα µας επιτρέψετε να έχουµε κάποιες
αµφιβολίες µέχρι τότε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ.
Φωτίου για ένα λεπτό για µια νοµοτεχνική παρέµβαση, την οποία
µετά θα καταθέσει στα Πρακτικά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λιγότερο
από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εκ παραδροµής µπήκαν δύο φράσεις όµοιες, εκ των οποίων η
µία πρέπει να διαγραφεί, στην παράγραφο 1 του άρθρου 235.
Διαγράφεται η φράση «έως τριάντα (30) δήµους» γιατί έχει µπει
η φράση «σε τριάντα (30) δήµους».
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Δηµήτριος Γάκης
έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµα φορά αυτές τις
µέρες στο ελληνικό Κοινοβούλιο η ουσία θυσιάζεται στον βωµό
της σκοπιµότητας, στον βωµό της επικοινωνίας, στον βωµό του
φαίνεσθαι. Η αντιπολιτευτική στρατηγική επιστρατεύει το ψέµα,
την παραπληροφόρηση και την καταστροφολογία µε σκοπό να
ικανοποιήσει την δικαιολογηµένη, θα έλεγα, αγανάκτηση των πολιτών, αγανάκτηση που η ίδια η δική της πολιτική έχει δηµιουργήσει. Αυτό, δυστυχώς, είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του
κοινοβουλευτικού λόγου της Αντιπολίτευσης. Σαν όαση στην πολιτική έρηµο της Αντιπολίτευσης µπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει την οµιλία, αλλά και την τελική πρόταση του κ. Σκανδαλίδη.
Εµείς επιµένουµε, κύριοι συνάδελφοι, στην ουσία. Θα επιµείνουµε στην αξιοπιστία, στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.
Εξάλλου, αυτό είναι το τρίπτυχο που εκφράζει και τη λογική του
νοµοσχεδίου που σήµερα συζητάµε στη Βουλή. Πρόκειται για µια
στέρεη, απόλυτα τεκµηριωµένη και ολοκληρωµένη νοµοθετική παρέµβαση µε επιχειρήµατα. Η ψήφιση των προαπαιτούµενων, σε
συνδυασµό µε την υλοποίηση του σχεδιασµού του κυβερνητικού
έργου και µε σηµαντικούς πόρους να διοχετεύονται στην πραγµατική οικονοµία, ανοίγουν µια προοπτική ανάπτυξης.
Παράλληλα, χρειάζεται να προχωρήσουµε σε µεταρρυθµιστικά µέτρα που θα στοχεύουν στην προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων και την ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνουµε τις δυσκολίες
και το σύνθετο πλαίσιο µέσα στο οποίο καλούµαστε να κυβερνήσουµε. Το βλέπουµε αυτό και σε αρκετές από τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου που σήµερα συζητάµε.
Υποστηρίζουµε, όµως, ότι ήδη έχουµε πετύχει πολλά. Τιµήσαµε τις δεσµεύσεις µας απέναντι στον ελληνικό λαό για την
υλοποίηση της συµφωνίας του Αυγούστου, µια δύσκολη συµφωνία µε πολιτικό κόστος, αλλά –πιστεύουµε- µε κοινωνικό όφελος
στο τέλος.
Αποκαταστήσαµε την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς. Διαµορφώσαµε µε επιχειρήµατα και αποφασιστικότητα έναν οδικό
χάρτη για την αποµείωση του χρέους. Βάζουµε τέρµα στα σενάρια της καταστροφολογίας. Όσοι ποντάρισαν στην αποτυχία της
Κυβέρνησης και στην καταστροφή της χώρας έχασαν. Τους αφήνουµε στην πολιτική τους µιζέρια. Τώρα ολοκληρώνουµε τα προαπαιτούµενα της συµφωνίας και ετοιµάζουµε παράλληλα ένα
συγκροτηµένο πρόγραµµα µε έµφαση στις επενδύσεις, στην
εξωστρέφεια, στην ανάπτυξη, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας
και την παραγωγή εισοδήµατος µε εκταµίευση πόρων που θα
διασφαλίζουν την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να
αναφερθώ σε δύο ειδικά θέµατα επί των διατάξεων του νοµοσχεδίου. Πρώτον, στο θέµα της κατάργησης των µειωµένων συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης οινοπνευµατωδών
ποτών στα Δωδεκάνησα και του τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία, που προβλέπεται να ισχύσουν από 1-1-2018. Θετικές
εξελίξεις είναι η παράταση µέχρι την εφαρµογή τους στις αρχές
του 2018.
Οι ειδικές, όµως, φορολογικές ρυθµίσεις που υπήρχαν θα πρέπει να επανεξεταστούν στο πλαίσιο των εξελίξεων µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης µε µια νέα προσέγγιση στην άσκηση
νησιωτικής πολιτικής και την έγκυρη υιοθέτηση ρεαλιστικών, µεσοπρόθεσµων και στρατηγικών αναπτυξιακών επιλογών ισοδύναµων µέτρων, µε στόχο την επίτευξη της οικονοµικής,
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής για τα νησιά µας.
Αυτή είναι η υπεύθυνη απάντηση σε όσους προσπάθησαν να
εκµεταλλευτούν για µικροπολιτικές σκοπιµότητες ζητήµατα νησιωτικής ευαισθησίας, όπως είναι η έµµεση φορολόγηση στη νησιωτική χώρα και η κατάργηση των µειωµένων συντελεστών
ΦΠΑ.
Η Αντιπολίτευση συνεχίζει χωρίς ντροπή –θα έλεγα- να προβοκάρει πάνω στην κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ
στα Δωδεκάνησα. Κανείς µας δεν µπορεί να νιώθει άµοιρος ευθυνών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο διατάξεις του
ν.4336/2015, δηλαδή της συµφωνίας του Αυγούστου, για να βάλουµε τα πράγµατα και τη στάση του καθενός µας στις πραγµατικές διαστάσεις. Στην παράγραφο γ, σελίδα 1016 που
αναφέρεται στις µεταρρυθµίσεις φορολογικής πολιτικής λέει ότι
η Κυβέρνηση δεσµεύεται για τις παραπέρα µεταρρυθµίσεις ως
ακολούθως: «Θα διευκρινίσουν ότι οι µειωµένοι συντελεστές
ΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλος του
2016 και θα καθορίσουν τις µεταβατικές διατάξεις».
Στην υποπαράγραφο Δ2, «Ρυθµίσεις Κώδικα ΦΠΑ», στη σελίδα
962 προβλέπεται: «Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 4, 5 και
6 του άρθρου 21 του ν.2859/2002 µειώσεις των συντελεστών
ΦΠΑ 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».
Ακούσαµε εδώ συναδέλφους που ψηφίσανε τα παραπάνω
µέτρα να αναφέρονται µε κάποιες εκφράσεις όπως «αντίο Κυκλάδες», «χαιρετίσµατα Δωδεκάνησα». Και αναρωτιόµαστε, κύριοι συνάδελφοι, δεν καταλάβατε ότι όλοι µαζί τα ψηφίσαµε
αυτά; Και η αιτιολογία ότι τα ψηφίσαµε για τη σωτηρία της χώρας
είναι νοµίζω µια άστοχη δικαιολογία.
Ποιος τα ψήφισε όλα αυτά; Τα ψηφίσαµε οι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταµιού. Τα ψηφίσαµε και
εµείς βέβαια. Εµείς δεν αποποιούµαστε των ευθυνών µας. Τα ψήφισε και ο κ. Βρούτσης που δεν είναι εδώ, αλλά είναι «στα κάγκελα» και «στα κεραµίδια» σήµερα. Αλήθεια, δεν καταλάβατε τι
ψηφίσατε ή σήµερα αναζητάτε την Κολυµβήθρα του Σιλωάµ για
την προσωπική και κοµµατική σας στάση;
Αυτόµατος µηχανισµός δηµοσιονοµικής προσαρµογής: Όπως
τόνισε και ο Υπουργός Οικονοµικών, πρόκειται για έναν αυτόµατο µηχανισµό διόρθωσης. Δεν πρόκειται για λήψη µέτρων και
αυτό είναι µια επιτυχία για εµάς. Είµαστε σίγουροι ότι οι ρεαλιστικοί στόχοι και η σωστή δηµοσιονοµική διαχείριση θα καταστίσουν απόλυτα µη αναγκαία την ενεργοποίηση του µηχανισµού
διόρθωσης. Θα διαψεύσουµε όσους ποντάρισαν στην καταστροφολογία και την επικοινωνιακή εφήµερη ρητορική και τότε θα
πρέπει να γυρίσουµε στο σήµερα και να κάνουµε ταµείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιπλέον, νοµίζω ότι όλοι είµαστε προβληµατισµένοι όσον
αφορά την αποτελεσµατική λειτουργία του νέου ταµείου. θα
ήθελα να µου δώσετε µισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, µισό λεπτό µόνο,
όµως, γιατί σας έχω δώσει ήδη, όπως σε όλους βέβαια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ειδικότερα για την Περιφέρειά µας αποτελεί πρόκληση και ταυτόχρονα είναι υποχρέωσή µας απέναντι
στη δωδεκαννησιακή κοινωνία να επικεντρωθούµε στην ολοκλήρωση µε τον πιο κατάλληλο και βιώσιµο τρόπο της επένδυσης
του «Γκολφ Αφάντου», για το οποίο θα πω παρακάτω. Είναι ένα
έργο υψίστης σηµασίας για τον τουρισµό στην περιοχή µας. Επιµένουµε, όµως, να ακολουθούµε ένα σχέδιο που θα λαµβάνει υπ’
όψιν το µέγεθος και τη συνθετότητα του έργου, θα σέβεται το
φυσικό περιβάλλον και τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού µας.
Σε αυτήν την προσπάθεια έχουµε σύµµαχο και την τοπική κοινωνία.
Διάφοροι µηχανισµοί δυστυχώς προσπάθησαν χρησιµοποιώντας ακόµα και αυτήν την επένδυση να πλήξουν την επενδυτική
δυναµική που ακολουθεί µετά την πρώτη αξιολόγηση της συµφωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, µαζέψτε λίγο την οµιλία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Είναι τρεις
γραµµές.
Παλέψαµε και συνεχίζουµε να µαχόµαστε µέσα σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον, κύριοι συνάδελφοι, που αµφισβητεί την Ευρώπη της αλληλεγγύης. Την ακυρώνει και στη θέση της
προσπαθεί να επιβάλει τον κανόνα του ισχυρού, να επιβάλει τον
Βορρά στον Νότο.
Διεκδικούµε χώρο για την εφαρµογή δράσεων που θα µετριάσουν τις συνέπειες των µνηµονίων στην κοινωνία. Θα προχωρήσουµε µπροστά µε δύναµη και αποφασιστικότητα για την
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δηµοκρατία, για την κοινωνική δικαιοσύνη και για την επιβίωση
της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Σταθάκης θέλει
νοµοτεχνικές βελτιώσεις να καταθέσει κι όχι τροπολογίες, όπως
µου είπε και γι’ αυτό του είπα να περιµένει.
Σας δίνω τον λόγο να τις αναπτύξετε και να τις καταθέσετε,
για να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Πρόκειται για νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι
οποίες είναι κυρίως φραστικές και αφορούν στην Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους. Διορθώνουν παραγράφους ουσιαστικά και είναι παραποµπές σε παραγράφους µε
ακρίβεια. Είναι τριάντα έξι και όλες αναφέρονται σε γλωσσική
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επιµέλεια ουσιαστικά και παραποµπές ακρίβειας αναφορικά µε
τις παραγράφους, διότι κατά την εκτύπωση υπήρχαν κάποια προβλήµατα. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, προσθέτει µια λέξη στη διαδικασία του Πειθαρχικού
Συµβουλίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Προστίθεται η λέξη
«εχεµύθεια» δίπλα στην «υποχρέωση εµπιστευτικότητας».
Η τρίτη, την οποία θα παρουσιάσει ο κ. Παρασκευόπουλος,
αφορά στο άρθρο 106, για το αξιόποινο. Φεύγει η λέξη «συρρέοντα» και επαναδιατυπώνεται µε µεγαλύτερη σαφήνεια, µε αντικατάσταση αυτής της λέξης την οποία θα την εξηγήσει καλύτερα
ο κ. Παρασκευόπουλος, µιας και αφορά νοµική διάσταση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παρασκευόπουλε, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά κι εσείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Η ρύθµιση αφορά στον θεσµό της εξάλειψης του αξιοποίνου
παραβάσεων του ελεύθερου ανταγωνισµού εφόσον έχει γίνει καταβολή των προστίµων. Είναι πολύ γνωστό ότι ο θεσµός εξάλειψης του αξιοποίνου δεν αποτελεί έναν νεοτερισµό, αλλά είναι
ένας πανάρχαιος θεσµός, ο οποίος υπάρχει και στον Ποινικό Κώδικα ακόµα και στην κλοπή.
Εδώ προβλέπεται ότι αν καταβληθεί ή τακτοποιηθεί πλήρως η
διοικητική ευθύνη µε πρόστιµο, τότε εξαλείφεται το αξιόποινο.
Η προηγούµενη διατύπωση αναφερόταν σε εξάλειψη του αξιοποίνου και των συρρεόντων εγκληµάτων. Μπορούσε να δηµιουργηθεί µια σύγχυση, γιατί ο όρος «συρροή» αναφέρεται τόσο στα
εγκλήµατα που τελούνται µε µια πράξη -τελείται µια πράξη και
ενδεχοµένως σχετίζεται µε πάνω από έναν νόµους- ή και στα εγκλήµατα τα οποία έχουν τελεστεί µε περισσότερες πράξεις και
αποτελούν κάτι διαφορετικό και πρόσθετο.
Προκειµένου να µην υπάρχει αυτή η σύγχυση, διότι οπωσδήποτε εδώ η εξάλειψη του αξιοποίνου αφορά µια και µόνο πράξη
παραβίασης του ελεύθερου ανταγωνισµού, άλλαξε η διατύπωση
και αναφέρει πλέον ότι εφόσον πληρωθεί το πρόστιµο ή λάβει
χώρα η απαλλαγή απ’ αυτό, εξαλείφεται το αξιόποινο των σχετικών εγκληµάτων που στοιχειοθετούνται µε την ίδια παράβαση
και επέρχεται πλήρης απαλλαγή. Αυτή είναι η νέα διατύπωση η
οποία είναι απλή, είναι σαφής. Είναι σαφές ότι η εξάλειψη αναφέρεται στην ίδια παράβαση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να τα καταθέσετε και να φωτοτυπηθούν και να δοθούν στους συναδέλφους για να τις έχουν µπροστά τους. Ειδικώς την τρίτη
ενδεχοµένως να πρέπει να τη διαβάσουν µε προσοχή, γιατί είναι
το επίµαχο άρθρο 106.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κατατέθηκαν ήδη,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας
Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης.
Καλώς ορίσατε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Γιόγιακας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν
από µερικές ηµέρες είδαµε την Κυβέρνηση να θριαµβολογεί,
επειδή δροµολόγησε –υποτίθεται- το κλείσιµο της πρώτης αξιολόγησης. Θυµίζω ότι πρόκειται για µία αξιολόγηση η οποία καθυστέρησε τουλάχιστον επτά µήνες, στερώντας όλο αυτό το
διάστηµα την εθνική οικονοµία από δανειακά κεφάλαια ύψους 20
δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Φυσικά, η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για να χρυσώσει το χάπι
ενός φορολογικού µαραθωνίου που πραγµατικά δεν έχει προηγούµενο στα χρόνια των µνηµονίων. Πιστεύω ότι οι πολίτες που
µας παρακολουθούν πρέπει να γνωρίζουν ορισµένες αλήθειες.
Πρέπει να γνωρίζουν ότι η Κυβέρνηση συµφώνησε ένα ακόµα
µνηµόνιο, το δεύτερο δικό της, µέσα σε λιγότερο από εννέα
µήνες. Είναι, µάλιστα, ένα µνηµόνιο διαρκείας χάρη στο µόνιµο
κόφτη που φέρνει την υπογραφή της.
Πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη συµφωνία
για το χρέος, αλλά µόνο γενικές αναφορές. Οι πολίτες οφείλουν
να ξέρουν ότι η όποια ελάφρυνση του χρέους δεν ακυρώνει τις
δραµατικές επιπτώσεις των νέων µέτρων λιτότητας και θα πρέπει
να τους πούµε ότι αυτή η φοροεπιδροµή είναι πολιτική επιλογή
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτή διάλεξε να βάλει περισ-
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σότερους φόρους, αντί να κόψει τις δαπάνες. Το είπε και πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος της Κοµισιόν.
Ποιο είναι, λοιπόν, το αποτέλεσµα; Μία κυβέρνηση, υποτίθεται
αριστερού προσήµου, ακριβαίνει τη ζωή όλων και κυρίως των οικονοµικά αδυνάτων. Αυτό είναι το βαρύ τίµηµα της έµµεσης φορολόγησης µε την αύξηση του ΦΠΑ σε πολλά τρόφιµα που
µπαίνουν καθηµερινά σε ένα νοικοκυριό αλλά και σε βασικές
υπηρεσίες, όπως µεταφορές, τηλεπικοινωνίες, µε την αύξηση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα κίνησης, αλλά και
στο πετρέλαιο θέρµανσης, µε την επιβολή συµπληρωµατικού
ΕΝΦΙΑ στην ακίνητη περιουσία µε συνολική αξία πάνω από
200.000 ευρώ και µε την αύξηση των φορολογικών συντελεστών
για τα οικόπεδα.
Την ίδια στιγµή συνεχίζονται τα χτυπήµατα στις επιχειρήσεις,
στους ελεύθερους επαγγελµατίες και στους αγρότες. Οι τελευταίοι βλέπουν όλες τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης να εξανεµίζονται. Το αφορολόγητο όριο προβλέπεται µόνο για τους
επαγγελµατίες αγρότες. Επιβάλλεται συµπληρωµατικός ΕΝΦΙΑ
1/οοο για την παραγωγική γη που ανήκει σε ατοµικές επιχειρήσεις. Ακριβαίνουν τα αγροτικά εφόδια, αφού ο ΦΠΑ πήγε από το
13% στο 23% και τώρα στο 24%, αλλά και τα επαγγελµατικά ΙΧ,
αφού αυξάνονται τα τέλη ταξινόµησης. Όλα αυτά, µάλιστα, έρχονται να προστεθούν στα βαριά µέτρα που έφερε η Κυβέρνηση
µε το ασφαλιστικό και φορολογικό νοµοσχέδιο για τους αγρότες.
Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
αυτά τα µέτρα ξεπερνούν τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονοµίας. Χρειάζονται γενναίες αναπτυξιακές πολιτικές που θα
λειτουργήσουν ως αντίβαρο στη βαθύτερη ύφεση που φέρνουν
τα φοροεισπρακτικά µέτρα. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν η Κυβέρνηση αποφασίσει επιτέλους να κυβερνήσει, να προχωρήσει
σε εκείνες τις αλλαγές που θα φέρουν επενδύσεις, δουλειές και
θα κινήσουν την αγορά.
Κόβετε και ράβετε εδώ και µήνες έναν νέο αναπτυξιακό νόµο,
για τον οποίο ακόµα αναρωτιόµαστε αν θα είναι λειτουργικός, αν
θα στηρίζεται από αρκετούς πόρους ή αν θα αφήνει απ’ έξω ολόκληρες περιοχές που έχουν ανάγκη από επενδύσεις, όπως θέλετε να κάνετε και στις τέσσερις δηµοτικές ενότητες της
ακριτικής Θεσπρωτίας, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η παράταξή µας, η Νέα Δηµοκρατία, θα στηρίξει εκείνες τις
ελάχιστες µεταρρυθµίσεις του νοµοσχεδίου που µπορούν να αρχίσουν ξανά να κινούν την οικονοµία, να ανακουφίσουν την
αγορά, να δώσουν την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να σηκωθούν
ξανά στα πόδια τους. Αυτήν τη λογική πρέπει να υπηρετεί η αναδιάρθρωση επιχειρηµατικών δανείων.
Όµως, η Νέα Δηµοκρατία δεν θα συνυπογράψει λευκή επιταγή
για το κόστος µε το οποίο αυτή η Κυβέρνηση φόρτωσε τη χώρα
λόγω των δικών της καθυστερήσεων και της δικής της ανεπάρκειας, γιατί αυτό το κόστος είναι όλο της δικής σας Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ να δείτε πόσο
σας ευχαριστώ που µιλήσατε και λιγότερο χρόνο.
Τον λόγο έχει από τη Χρυσή Αυγή ο κ. Αντώνιος Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα εχθές τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
να µιλάει για λαϊκή εντολή -µα, είναι δυνατόν να µιλάτε ακόµα για
λαϊκή εντολή;- και ότι θα βρεθούµε ξανά στον δρόµο της ανάπτυξης. Λέτε τα ίδια ψέµατα που έλεγε και η Νέα Δηµοκρατία.
Αν κάνετε το λάθος, όµως, να βρεθείτε στον δρόµο, ξέρετε πάρα
πολύ καλά την αντιµετώπιση που έχετε.
Είδα και µερικά σχόλια στα κανάλια της διαπλοκής όπου όταν
αναφερόντουσαν στην Χρυσή Αυγή και στους οµιλητές της, έλεγαν, «προκλητικοί», «άθλια σόου». Λοιπόν, κύριοι «δηµοσιογράφοι» -σε πολλά, µάλιστα, εισαγωγικά- των καναλιών της
διαπλοκής, άθλια είναι τα σόου που παρουσιάζετε στον ελληνικό
λαό και όχι οι οµιλίες της Χρυσής Αυγής. Διότι ο ελληνικός λαός
αυτό περιµένει, περιµένει να ακούσει τις οµιλίες των Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής για να µάθει πραγµατικά την αλήθεια. Και η
πλήρης επιβεβαίωση είναι ότι η Χρυσή Αυγή βγαίνει συνεχόµενα
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τρίτη δύναµη στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Θα ήθελα να ευχηθώ και από το Βήµα της Βουλής καλή επιτυχία στους συναγωνιστές της Κύπρου που δίνουν έναν µεγάλο και
άνισο αγώνα.
Μιλήσατε για την Ειδοµένη. Συνεχίζεται αυτή η τραγική κατάσταση στην Ειδοµένη, όπως και στον Πειραιά, όπως και στο Ελληνικό. Σας έχουµε πει -έχουµε καταθέσει και σχετικές
ερωτήσεις- το εξής: Εφαρµόστε, επιτέλους, τον νόµο και προχωρήστε σε µαζικές συλλήψεις και απελάσεις.
Σήµερα, εκατόν πενήντα τρεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ ψηφίζουν και υπογράφουν ένα διαρκές µνηµόνιο, όπως και
οι προκάτοχοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς
όλοι µαζί χρεώνεστε όλα τα µνηµόνια.
Θα σταθώ σε µερικά σηµεία. Λέγατε ότι οι άνθρωποι είναι
πάνω από τους αριθµούς. Μόνο που µε την διακυβέρνησή σας,
µε αυτό το νοµοσχέδιο και µε τα υπόλοιπα, θα εξοντωθούν οικονοµικά αλλά και βιολογικά χιλιάδες Έλληνες πολίτες.
Πρώτον, αναστέλλεται από 1-1-2017 µέχρι 31-12-2018 κάθε µισθολογική ωρίµανση και µισθολογική προαγωγή των λειτουργών
και υπαλλήλων που αµείβονται µε ειδικά µισθολόγια -αυτά τα
αναφέρει η τροπολογία- µε τους επισπεύδοντες Υπουργούς να
αιτιολογούν σε συνοδευτικό τους σηµείωµα την επίµαχη απόφαση. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία για λόγους δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και είναι ανάλογη µε την διετή -2016, 2017- αναστολή της µισθολογικής ωρίµανσης για τους υπαλλήλους του
δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σηµειώνεται πως από την προτεινόµενη ρύθµιση επέρχεται εξοικονόµηση
δαπάνης για τον κρατικό προϋπολογισµό ύψους 118 εκατοµµυρίων ευρώ για τα έτη 2017 - 2018.
Δεύτερον, σε άλλη τροπολογία, που επίσης κατατέθηκε µεταξύ άλλων, προβλέπονται και οι διαδικασίες για την επιστροφή
του ΕΚΑΣ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από συνταξιούχους.
Σύµφωνα µε τη σχετική ρύθµιση η επιστροφή αυτή γίνεται µε
συµψηφιστικό επανυπολογισµό της σύνταξης του δικαιούχου σε
δώδεκα µηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που το ποσό της µηνιαίας
δόσης υπερβαίνει τα 30 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται συµψηφιζόµενο µε την σύνταξη σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις
µέχρι τον Δεκέµβριο του 2018.
Ακούστε, κύριοι, το ΕΚΑΣ το έχουν πληρώσει οι συνταξιούχοι.
Είναι δικά τους λεφτά και εσείς τους τα κλέβετε. Ντροπή! Πραγµατικά ντροπή!
Επίσης, όταν µειώνετε τις επικουρικές συντάξεις, µειώνετε συνολικά το εισόδηµα των συνταξιούχων. Ο συνταξιούχος όταν πηγαίνει στην τράπεζα, δεν βλέπει από πού είναι η σύνταξή του.
Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ από πού είναι η σύνταξή του, αν
είναι από επικουρική ή αν είναι από κύρια. Στην τσέπη του µπαίνει
ένα συγκεκριµένο ποσό και αυτό το ποσό θα µειωθεί.
Ακόµα, πλήττεται καίρια ο κλάδος του τουρισµού. Θα πληγεί
καίρια και µε αυτά τα µέτρα, µε τον περιβόητο συµπληρωµατικό
ΕΝΦΙΑ. Πρόκειται για διάταξη -χαριστική βολή που θα φέρει πιο
κοντά στην καταστροφή τις µικροµεσαίες αλλά και τις µεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και βάζει θηλιά στο λαιµό του
ξενοδοχειακού επιχειρείν.
Υπάρχουν και δύο έγγραφα που µας έχουν στείλει. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα πληγούν και οι υπόλοιποι εργαζόµενοι. Και µιλάµε για προµηθευτές, διαφηµιστές, εργαζόµενους, λογιστές, κ.λπ..
Δηµοτικά τέλη: Στερεί από την τοπική αυτοδιοίκηση τα δηµοτικά τέλη και τους φόρους, απαλλάσσοντας την εταιρεία από την
υποχρέωση πληρωµής για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας την
ίδια στιγµή που λοιποί ιδιώτες και επιχειρηµατίες πληρώνουν στο
ακέραιο για αποχέτευση, δηµοτικό φωτισµό, βιολογικούς καθαρισµούς κ.λπ.. Ακόµα και αν ο παραχωρησιούχος µεριµνά για την
περισυλλογή και αποκοµιδή των σκουπιδιών, θα απαλλάσσεται
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από φόρους και τέλη για τα δίκτυα αποχέτευσης και τις δηµοτικές υποδοµές που θα χρησιµοποιεί.
Στην σελίδα 164 προβλέπεται ότι για υπεργολαβίες που θα γίνουν από την θυγατρική της «FRAPORT» δεν χρειάζεται συναίνεση του δηµοσίου.
Προµήθειες και εξοπλισµοί: Είναι χαρακτηριστική η ρήτρα
κατά την οποία η εταιρεία δύναται να αγοράσει για λογαριασµό
της αεροναυτιλίας αναβαθµισµένους εξοπλισµούς κι εν συνεχεία
να αφαιρεί το κόστος από την οφειλόµενη εισφορά προς το δηµόσιο.
Απαλλοτριώσεις: Μιλήσαµε για τα αεροδρόµια, για το αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, που ονοµάζεται «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», να
αλλάξει και αυτό όνοµα αν το επιθυµούν οι ξένοι;
Για τα κόκκινα δάνεια τι να πούµε; Τα έχουν πει και οι προηγούµενοι οµιλητές. Δυστυχώς, ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος.
Θα τελειώσω µε το εξής: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και τραγικό να θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι η Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το διαφορετικό. Ας µην κάνουν οι
Έλληνες αυτό το τραγικό λάθος. Είναι το ίδιο ουσιαστικά κόµµα.
Έχουν τις ίδιες ιδεολογίες, τους ίδιους στόχους, το ίδιο ψευτοπρόγραµµα, ίδια συµφέροντα, ίδια πολιτική. Είναι κόµµατα που
έχουν τα ίδια αφεντικά, κόµµατα βουτηγµένα µέχρι το λαιµό στη
διαφθορά και τη διαπλοκή, κόµµατα που παίρνουν εντολές στο
εσωτερικό από τους καναλάρχες, Μπόµπολα κ.λπ., και στο εξωτερικό από τους τοκογλύφους -και όχι θεσµούς- τον Σόιµπλε, τη
Λαγκάρντ. Είστε υπηρέτες και εντολοδόχοι των τοκογλύφων και
ο λαός το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πολλές φορές σας αποκαλούµε προδότες. Το λέω, κυρίως,
κατά Θουκυδίδη, για να µην προσβληθεί κανείς.
Δυστυχώς, έχω να πω πάρα πολλά, αλλά δεν προλαβαίνω.
Αυτήν τη στιγµή οι Τούρκοι συνεχίζουν να κυκλοφορούν οπλισµένοι στο Αιγαίο. Και δυστυχώς, ο κ. Τσίπρας θα πάει αύριο να
συνοµιλήσει µε τον εχθρό της πατρίδας µας µε τον Ερντογάν.
Αυτά τα σχέδια δεν θα περάσουν! Η Χρυσή Αυγή θα σταθεί
απέναντι µε ξεκάθαρη λαϊκή εντολή που έχει λάβει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Γκιόκα, έχει ζητήσει να µιλήσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρος Δρίτσας για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Πείτε τις και καταθέστε τις αµέσως, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις ήσσονος σηµασίας. Τρεις – τέσσερις απ’ αυτές αποτελούν διορθώσεις, µε
βάση τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αν δεν είναι ουσίας,
πείτε ότι τις καταθέτετε στα Πρακτικά. Μη χάνουµε χρόνο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Θα τις καταθέσω στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αν είναι κάποια ουσίας, εξηγήστε την.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Είναι προσαρµογή στην ισχύουσα νοµοθεσία και στο
άρθρο 103 του σηµερινού σχεδίου νόµου, όπως το εισαγάγει το
Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να είναι συµβατές οι ρυθµίσεις και
να µην υπάρχουν αντιφάσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καταθέστε τις στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Θεόδωρος Δρίτσας, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πραγµατικά προκλητική και
εξοργιστική η προπαγάνδα που κάνουν όλες αυτές τις ηµέρες
αρκετοί Υπουργοί και Βουλευτές της Κυβέρνησης -όχι όλοι, για
να είµαι ακριβής, ορισµένοι φυλάγονται, όµως οι περισσότεροιοι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ µας λένε ότι δεν τρέχει και τίποτα,
ότι αυτά που λέγονται περί «φορολαίλαπας» είναι υπερβολή, ότι
τα µέτρα είναι δίκαια, ότι δεν πλήττονται οι φτωχές και µεσαίες
τάξεις. Όλη αυτή την προπαγάνδα την ακούσαµε και σήµερα.
Πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο κ. Χουλιαράκης ότι,
«παίρνουµε πολλά από τους λίγους και λίγα από τους πολλούς».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Σοβαρά µιλάτε; Τα 700 ευρώ τον χρόνο που θα πληρώσει µια
τετραµελής οικογένεια από τους έµµεσους φόρους, είναι λίγα;
Αυτά που θα πληρώσει από τον ΕΝΦΙΑ, οι αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης είναι λίγα; Συν ό,τι πληρώνει όλα αυτά τα χρόνια,
συν αυτά που θα πληρώσει τα επόµενα χρόνια. Διότι πολλά από
τα µέτρα που παίρνετε σήµερα, όπως για παράδειγµα οι ιδιωτικοποιήσεις από τα µέσα µεταφοράς µέχρι και το νερό, τις συνέπειές τους θα τις ζήσει ο λαός τα επόµενα χρόνια και όχι άµεσα.
Και σε ποιους τα λέτε όλα αυτά; Σε µια λαϊκή πλειοψηφία, που
όχι µόνο δεν της περισσεύουν 700 ευρώ αλλά της λείπουν πολύ
περισσότερα για να µπορέσει να πληρώσει αυτά που τους έχουν
φορτώσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις, από τα οποία εσείς δεν
καταργήσατε τίποτα, συν όλα αυτά που τους φορτώνετε εσείς
το επόµενο διάστηµα, συνεχίζοντας την ίδια ακριβώς πολιτική.
Έλεος! Έλεος, κύριοι της Κυβέρνησης, µε αυτήν την εξαπάτηση που κάνετε για να κρύψετε µια βάρβαρη, µια βαθιά ταξική
πολιτική! Όπως, επίσης, είναι εξαπάτηση, είναι ψέµα αυτό που
λέτε, ότι το κλείσιµο της αξιολόγησης, η επιστροφή σε κάποια
ανάκαµψη θα οδηγήσει σε ανακούφιση, σε αποκατάσταση των
απωλειών για τον λαό.
Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Κανένα απολύτως
µέτρο από αυτά που έχουν ψηφιστεί όλα αυτά τα χρόνια και σήµερα, δεν πρόκειται να παρθεί πίσω. Γιατί όλα αυτά τα µέτρα
είναι τα προαπαιτούµενα αυτού που ονοµάζετε εσείς «ανάκαµψη».
Στην καλύτερη των περιπτώσεων, να δώσετε κάποια ψίχουλα
στην πιο ακραία φτώχεια, ελάχιστα σε σύγκριση µε αυτά που θα
τους έχετε κλέψει και µάλιστα αυτό να το βαφτίζετε και «αξιοπρέπεια».
Εµείς θεωρούµε ότι αξιοπρέπεια είναι σήµερα ο λαός, οι εργαζόµενοι να µπορούν να ζουν µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες
τους και όχι να εξαναγκάζονται νέες γενιές να ζουν χειρότερα,
µε λιγότερα δικαιώµατα από τους γονείς τους και ίσως και από
τους παππούδες τους.
Και εδώ έρχεται και κολλάει και ο περιβόητος κόφτης, το µνηµόνιο διαρκείας, µια δαµόκλειος σπάθη που θα εκβιάζει τον λαό
στην απαρέγκλιτη εφαρµογή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Αυτή, λοιπόν, είναι η στάση της Κυβέρνησης απέναντι στους
πολλούς, την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα.
Πάµε τώρα στη στάση σας απέναντι στους λίγους, ξεκαθαρίζοντας το εξής: Όταν εµείς λέµε «λίγους», δεν εννοούµε το ίδιο
πράγµα µε αυτό που εννοείτε εσείς. Γιατί εσείς ως λίγους θεωρείτε αυτόν που παίρνει µια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ,
όποιον έχει ακίνητη περιουσία πάνω από 200.000 ευρώ, δηλαδή
πάλι τα λαϊκά στρώµατα.
Την πραγµατική ολιγαρχία του πλούτου, το κεφάλαιο, τους επιχειρηµατικούς οµίλους, όχι απλά δεν τους ακουµπάτε, αλλά τους
στηρίζετε κιόλας µε διευκολύνσεις, προνόµια, φοροαπαλλαγές,
για να κάνουν τις επενδύσεις τους και να φέρουν την ανάκαµψη,
από το αφορολόγητο φυσικό αέριο στους βιοµήχανους που ο
λαός θα το χρυσοπληρώνει, µέχρι και την εξαίρεση των ποσών
που θα αφορούν τις επενδύσεις, έως τον αυτόµατο κόφτη, ο
οποίος κατά τα άλλα θα κόβει µισθούς, συντάξεις και κοινωνικές
παροχές.
Επειδή ακριβώς τα κάνετε αυτά, έχετε και την ανάλογη στήριξη από τους εταίρους σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι και
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από τον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων, ο οποίος και στο ασφαλιστικό και τώρα στο πολυνοµοσχέδιο είπε ότι τα µέτρα πρέπει
να ψηφιστούν, δίνοντάς σας πολύτιµη χείρα βοηθείας.
Αυτοί σας στηρίζουν, οι βιοµήχανοι, οι εφοπλιστές, άσχετα
από το εάν µια µερίδα τους σας κάνει και κριτική, κάποια παλιά
τζάκια, που ίσως νιώθουν ότι απειλούνται από νέους ανταγωνιστές.
Μετά από όλα αυτά, µετά από όλη αυτή την πολιτική που υλοποιείτε, είναι πολύ λογικό να βγαίνουν στα κεραµίδια η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να τρελαίνονται στην κυριολεξία που
τους κλέβετε τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Κόµµατα -και ιδιαίτερα η Νέα Δηµοκρατία- που όλα αυτά τα
χρόνια έχουν κάνει σηµαία τους τις ιδιωτικοποιήσεις, τις επενδύσεις, τη στήριξη του κεφαλαίου, βλέπουν τώρα να τους ξεπερνάτε σε επιδόσεις, να υιοθετείτε την ίδια επιχειρηµατολογία, να
κόβετε κορδέλες ιδιωτικοποιήσεων και να παίρνετε τα εύσηµα
από τον ΣΕΒ. Είναι πραγµατικά να τρελαίνεσαι!
Αυτό, βέβαια, που δεν γνωρίζουν στη Νέα Δηµοκρατία, κύριε
Σταϊκούρα, είναι ότι ιστορικά, στις δύσκολες στιγµές για το σύστηµα, πάντα ή σχεδόν πάντα -για να µην είµαι κατηγορηµατικός- τη βρώµικη δουλειά την έβγαζε η σοσιαλδηµοκρατία, τέτοια
κόµµατα που µπορούν πιο εύκολα να χειραγωγούν τον λαό και
να δίνουν και τον χρόνο, εάν θέλετε, και τη δυνατότητα στα αυθεντικά κόµµατα της αστικής τάξης να ξεπλένονται, όπως πάνε
σήµερα να ξεπλυθούν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ: Εγκλώβισε τον λαό, καλλιέργησε αυταπάτες ότι χωρίς σύγκρουση µε την εξουσία του κεφαλαίου και
την Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να υπάρχουν φιλολαϊκές λύσεις,
οδηγώντας λαϊκό κόσµο, εργαζόµενους, στην ηττοπάθεια και τη
µοιρολατρία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο κόσµος αυτός τώρα πρέπει να σταθεί στα πόδια του, να οργανώσει τον αγώνα του και κυρίως, να βγάλει συµπεράσµατα για
το ποιος πρέπει να είναι σήµερα ο στόχος αυτού του αγώνα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρήλθε, λοιπόν, η δυνατότητα
της σοσιαλδηµοκρατίας στην Ευρώπη να βγάζει από τα δύσκολα
τις καταστάσεις ή να κάνει τη βρώµικη δουλειά, που είπε ο συνάδελφος που κατέβηκε από το Βήµα και ανέλαβε η λεγόµενη
«Ριζοσπαστική Αριστερά»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Σοσιαλδηµοκρατία είναι και αυτή!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κοιτάξτε, η Αριστερά του Μαδούρο δεν έχει καµµία σχέση µε την σοσιαλδηµοκρατία. Όµως,
ας µην σταθούµε σε αυτά.
Κύριε Γάκη, εάν είναι να νιώθετε καλά ψυχολογικά, έχοντας
την αυταπάτη ή την εντύπωση ότι ψηφίζουν και άλλοι αυτά τα
οποία υπέγραψε ο κ. Τσίπρας, ας την έχετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Όχι, όµως, και να το παίζετε επαναστάτες!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εµείς, όµως, σε καµµία περίπτωση δεν ψηφίζουµε και δεν συναινούµε σε όλα αυτά τα εθνικά
και κοινωνικά επιζήµια που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Τον ΦΠΑ τον ψηφίσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γάκη, µην
παρεµβαίνετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
ιστορία της Ελλάδας, από τον απελευθερωτικό αγώνα µέχρι τις
µέρες µας, είναι γεµάτη µε αγώνα, ελπίδες, απογοητεύσεις, θυσίες, µικρές και µεγάλες νίκες, αλλά και ήττες και καταστροφές,
µε περιόδους δηµιουργίας και ανάτασης, αλλά και στασιµότητας
και οπισθοδρόµησης.
Αυτές τις µέρες συµπληρώνονται εβδοµήντα πέντε χρόνια από
τη µάχη της Κρήτης. Το απαράµιλλο παράδειγµα αυτού του
αγώνα για τα δίκαια και τα ιδανικά της ελευθερίας ενάντια στον
ναζισµό, έγινε σύµβολο για όλους τους λαούς και ανέτρεψε τους
συσχετισµούς δυνάµεων υπέρ των συµµάχων, καθορίζοντας την
τελική έκβαση του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.
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Το πιο σηµαντικό, όµως, γνώρισµα αυτού του αγώνα είναι ότι
µετά τη µάχη της Κρήτης, οι Κρήτες προχώρησαν ενωµένοι στην
ενιαία και παλλαϊκή αντίσταση. Και στη συνέχεια, µε εθνική οµοψυχία και συνεννόηση απέδειξαν ότι µπορούµε να προχωρήσουµε ενωµένοι και δεν ενεπλάκησαν στον ψυχοφθόρο, αλλά και
επιζήµιο για την Ελλάδα, Εµφύλιο Πόλεµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν δεν είχαµε διχασµούς και
εµφύλιους, όποτε οι επιλογές του λαού δεν έσφαλαν, όποτε επιδιώχθηκε το ελάχιστο πνεύµα συνεννόησης και ο ελάχιστος σχεδιασµός και στοχοθέτηση -µέσα βέβαια στην εκάστοτε διεθνή
συγκυρία- όποτε αποφασίζαµε µε πατριδογνωσία, η χώρα κατάφερνε και πήγαινε µπροστά.
Σε αυτή τη διαδροµή της πατρίδας µας η ιστορία έχει καταγράψει τη συµβολή προσώπων, παραγόντων και παρατάξεων.
Εµείς είµαστε υπερήφανοι για τη συµβολή της Δηµοκρατικής Παράταξης σε ό,τι δηµιουργήθηκε στη σύγχρονη Ελλάδα, στη δηµιουργία της ίδιας της σύγχρονης Ελλάδας. Είµαστε, όµως,
ιδιαίτερα περήφανοι για τη συµβολή µας -που τη ζήσαµε και οι
περισσότεροι- στην Μεταπολίτευση, την καλύτερη περίοδο της
ιστορίας για την χώρα και την κοινωνία.
Το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε, αν θέλετε, τις προσπάθειες εθνικής
συµφιλίωσης και έκλεισε οριστικά τις πληγές του Εµφυλίου και
της µετεµφυλιακής περιόδου. Προχώρησε σε µεταρρυθµίσεις,
δηµιούργησε το κράτος πρόνοιας και κυρίως πέτυχε την ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάµεων που δηµιούργησαν αγαθά
για τους πολίτες και τη χώρα. Έτσι κατακτήθηκε το υψηλό βιοτικό επίπεδο.
Είναι γεγονός ότι τα πέντε, έξι τελευταία χρόνια της κρίσης το
βιοτικό επίπεδο των πολιτών, που είχε δηµιουργηθεί στην µεταπολίτευση, κατέβηκε αισθητά. Κρατήθηκε, όµως, από την κατάρρευση.
Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα αναπτύσσετε µια ισοπεδωτική ρητορική, µε στόχο την διαστρέβλωση της πραγµατικότητας, που,
όµως, υπονοµεύει το ίδιο το σήµερα για το οποίο έχετε την ευθύνη της διακυβέρνησης, και βέβαια ναρκοθετεί το αύριο του
τόπου.
Αναρωτηθήκατε εάν είχατε εσείς καµµία συµβολή σε όλα
αυτά, που είναι δηµιούργηµα κυρίως της πολιτικής που άσκησε
το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία σαράντα χρόνια και τα οποία σήµερα κατακεραυνώνετε; Αναρωτηθήκατε; Αντίθετα, αποσιωπάτε, αποκρύπτετε ότι κορυφαία στελέχη σας φρόντιζαν να είναι πάντα
στις παρυφές, αλλά και στο λουφέ των συστηµάτων εξουσίας.
Και δεν αναφέροµαι στους αποστάτες. Αναφέροµαι στους γνήσιους Αριστερούς, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ,
του Συνασπισµού ή όπως αλλιώς ονοµαζόταν διαχρονικά. Κορυφαίος της Κυβέρνησης σήµερα ήταν επί σαράντα χρόνια σύµβουλος διοίκησης κρατικής τράπεζας.
Δεν αρκείστε στην προπαγάνδα. Βάζετε στο στόχαστρο θεσµούς που συµβολίζουν τη δηµιουργία του κοινωνικού κράτους
από το ΠΑΣΟΚ, όπως το ΕΚΑΣ.
Κυρίες και κύριοι, ο θεσµός του ΕΚΑΣ ήταν µια κορυφαία επιλογή µας για τη στήριξη περίπου τετρακόσιες χιλιάδες µικροσυνταξιούχων, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους. Με τη
διαπραγµάτευση του 2014 αντικρούσαµε τις απαιτήσεις των δανειστών και συµφωνήθηκε η αναγκαιότητα διατήρησής του. Με
τη δική σας διαπραγµάτευση, δυστυχώς, συµφωνήσατε στην κατάργηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα το καταργείτε και ζητάτε και πίσω αναδροµικά και κατηγορείτε και τους χαµηλοσυνταξιούχους για φοροφυγάδες.
Κύριε Τσίπρα, δεν θα σας αφήσουµε να πάρετε πίσω ούτε το
ΕΚΑΣ ούτε τα αναδροµικά. Και αν το καταφέρετε µε τις ψήφους
των εκατόν πενήντα τριών και δεν το ανακαλέσετε µέχρι το απόγευµα –περιµένουµε από την οµιλία σας να το ανακαλέσετε αυτό
το «αναδροµικά»- θα το επαναφέρουµε όποτε έχουµε τη δυνατότητα ή θα επιµείνουµε για την επαναφορά του.
Για τις ανακοινώσεις περί του νέου πιλοτικού προγράµµατος
για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα έχω να ρωτήσω ένα µόνο
πράγµα: Άραγε χρειάστηκαν δεκαέξι µήνες για να γίνει µια µε-
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τονοµασία του προγράµµατος από Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα, ΕΚΕ, σε Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, ΚΕΑ; Δεκαέξι
µήνες χρειαστήκατε για να κάνετε µια µετονοµασία; Είναι και
αυτό µέσα στα πλαίσια της απαξίωσης του ό,τι είχε γίνει το προηγούµενο διάστηµα.
Κλείνοντας, θέλω να ας πω ένα µόνο πράγµα για την πλήρη
απαξίωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και την παράδοση της
εθνικής κυριαρχίας. Οι ίδιοι οι Βουλευτές σας αποδείξαν ότι το
υπερταµείο των ενενήντα εννιά χρόνων είναι παράδοση στους
δανειστές. Θριαµβολόγησε ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τα
Δωδεκάνησα ότι γλίτωσαν κάποια οικόπεδα στη Ρόδο το ξεπούληµα, µέσω του υπερταµείου, επειδή η προσπάθειά του απέδωσε
–και δεν την αµφισβητούµε- και δεν µπήκαν στο υπερταµείο και
το επανέλαβε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Ποια άλλη
απόδειξη χρειάζεται όταν οι ίδιοι οι Βουλευτές λένε «προς θεού
µην µπει στο υπερταµείο γιατί πάει για ξεπούληµα ενενήντα
εννέα ετών»; Θα σας ακολουθεί σε όλη σας τη ζωή αυτή η υπογραφή και αυτή η ψήφος! Ντροπή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο, για να
ρωτήσω κάτι για µια τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πρόκειται για την υπουργική τροπολογία
του κ. Σκουρλέτη µε γενικό αριθµό 449 και ειδικό 93, για την κατάργηση των νέων χρήσεων γης και τους οικοδοµικούς συντελεστές, που είχαν οριστεί µε τον ν.4269, τον οποίο τώρα στην ουσία
καταργείτε µε αυτήν την τροπολογία.
Απλώς, κύριε Υπουργέ, και στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, αλλά και εσείς όταν υποστηρίξατε εδώ την τροπολογία
και την παρουσιάσατε µιλήσατε για εξορθολογισµό και επανασχεδιασµό. Δώστε µας περισσότερες πληροφορίες, για να καταλάβουµε για ποιο λόγο επιστρέφουµε στο καθεστώς της
δεκαετίας του 1980 σε σχέση µε αυτό. Σας ρωτώ διευκρινιστικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω;
Να σας προτείνω κάτι άλλο. Δώστε µου τον λόγο τώρα για
πέντε λεπτά, για να µην τον πάρω αργότερα, και απαντώ ταυτοχρόνως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να απαντήσω σε αυτό που ρώτησε ο κ. Αµυράς.
Κατ’ αρχάς, πρόκειται ακριβώς για µια κατάργηση του κεφαλαίου Β’ του συγκεκριµένου νόµου που είπατε, που αφορά τις
χρήσεις γης. Τι θα ακολουθήσει µετά την κατάργηση; Σε ένα µεταβατικό διάστηµα, µέχρι την έκδοση νέου προεδρικού διατάγµατος, το οποίο πρέπει να γίνει άµεσα, αλλά πάντοτε σε διάλογο
µε τους φορείς της κοινωνίας, θα ισχύσει το διάταγµα του 1987.
Άρα, δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως κενό. Κατά τη γνώµη µας,
το 1987 ήταν καλύτερο απ’ αυτό το οποίο υπήρξε στο πλαίσιο
του νόµου του 2014.
Και βεβαίως, φαντάζοµαι να έχουµε την ευκαιρία και µε τις
δικές σας προτάσεις, ακριβώς να απαντήσουµε σε ένα πρόβληµα, το θέµα των χρήσεων γης, το οποίο ταλανίζει την Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια και πάνω στο έδαφος του οποίου υπάρχει
και µια σκληρή σύγκρουση συµφερόντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να περάσω στα άλλα ζητήµατα.
Καθώς ολοκληρώνεται η συζήτηση, νοµίζω πλέον ότι µπορούµε
να κάνουµε κάποιες επισηµάνσεις και να βγάλουµε συµπεράσµατα.
Παρά τις κραυγές που υπήρξαν εκ µέρους της Αντιπολίτευσης, κάθε καλόπιστος παρατηρητής µπορεί πλέον να καταλάβει
ότι το νέο ταµείο που ιδρύεται δεν είναι ΤΑΙΠΕΔ, ότι το νέο ταµείο που ιδρύεται δεν έχει σκοπό τις ιδιωτικοποιήσεις, ότι στο
νέο ταµείο είναι καθοριστικός ο ρόλος του Υπουργού Οικονοµικών, δηλαδή του πολιτικού παράγοντα, ότι τα έσοδα του νέου
ταµείου δεν πηγαίνουν µόνο, όπως προβλεπόταν στην περί-
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πτωση του ΤΑΙΠΕΔ, για την αποπληρωµή του χρέους. Πρόκειται
για µια τοµή στα ελληνικά πράγµατα, η οποία δανείζεται µοντέλα
άλλων χωρών, όπως αυτό της Γαλλίας, για να µπορέσουµε να
έχουµε µια καλύτερη και πιο παραγωγική αξιοποίηση της περιουσίας της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα πριν τον κ. Κεγκέρογλου, που αναφέρθηκε στο ΕΚΑΣ. Ειλικρινά, θέλει θράσος –δεν
ξέρω πώς αλλιώς να το πω- άνθρωποι που είχαν δεσµευτεί για
την κατάργηση του ΕΚΑΣ το 2015 να έρχονται και να µας εγκαλούν, διότι εµείς το υποκαθιστούµε µε την εθνική σύνταξη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πού το γράφει αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Πού το γράφει; Δεν γνωρίζετε τα πεπραγµένα σας; Τι λέτε τώρα!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ποια πεπραγµένα; Λέτε ότι δεσµευτήκαµε. Πού το γράφει αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Από κει και έπειτα, σε όλη τη διάρκεια
αυτής της συζήτησης δεν άκουσα κυριολεκτικά ούτε µια συγκεκριµένη πρόταση. Κοιτάξτε, τα 5,4 δισεκατοµµύρια ως στόχο τον
γνωρίζατε όταν ψηφίζαµε από κοινού τη συµφωνία το καλοκαίρι.
Ερχόµαστε, λοιπόν, τώρα να ψηφίσουµε τους εφαρµοστικούς
νόµους, για να φθάσουµε σ’ αυτόν τον κοινό µας στόχο. Υπήρξε
κάποια πρόταση από µεριά σας για το ασφαλιστικό; Υπήρξε κάποια πρόταση από µεριά σας για το φορολογικό; Υπήρξε κάποια
άλλη κατανοµή για τους έµµεσους φόρους; Τίποτα.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ο νεοφιλελεύθερος αντικοινωνικός λαϊκισµός, που σας έχει καταλάβει πλέον σας οδηγεί σ’ ένα
στρατηγικό αδιέξοδο -και επιβεβαιώθηκε αυτό σ’ αυτή τη συζήτηση- και δεν έχετε να παρουσιάσετε το οτιδήποτε συγκεκριµένο.
Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα στα θέµατα της ενέργειας, αυτά
που αφορούν τη µη ιδιωτικοποίηση -την ψηφισµένη από εσάςκατά 66% του ΑΔΜΗΕ, µη εφαρµογή του νόµου για τη «µικρή»
ΔΕΗ και την αντικατάστασή του µε το νόµιµο µηχανισµό της δηµοπρασίας, δεν άκουσα να γίνεται καµµία απολύτως αυτοκριτική.
Το καταλαβαίνω. Τι να υπερασπιστείτε; Να υπερασπιστείτε τη
βάρβαρη επίθεση στη δηµόσια περιουσία και στη ΔΕΗ; Να υπερασπιστείτε ότι θέλατε να δώσετε τα δηµόσια δίκτυα σε ιδιώτες;
Παρ’ όλα αυτά, λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε σε
µια δύσκολη θέση, σας καλώ να δηλώσετε αυτή τη στιγµή ότι
τουλάχιστον αυτά τα άρθρα, κάνοντας πραγµατικά µια αυτοκριτική, βγάζοντας συµπεράσµατα από τα λάθη του παρελθόντος,
θα τα ψηφίσετε. Είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία, για να δείξετε ότι µπορείτε να βγάζετε συµπεράσµατα απ’ αυτά τα οποία
κάνατε το προηγούµενο διάστηµα και έχετε βαρύτατες ευθύνες.
Με τις συγκεκριµένες προτάσεις που κάνουµε, κατορθώνουµε
και τη ΔΕΗ να αποζηµιώνουµε, αλλά ταυτόχρονα να µπαίνουµε
µε τη συνολική µας ενεργειακή πολιτική, να κάνουµε ένα «µπάσιµο» κυριολεκτικά στην ευρύτερη ενεργειακή αγορά. Σήµερα,
η Ελλάδα γίνεται πρωταγωνιστής στα Βαλκάνια, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε τους αγωγούς που προωθεί, µε τον ΤΑP που
εγκαινιάσαµε προχθές, µε τον ελληνο-βουλγαρικό IGB, µε τον
πλωτό σταθµό της Αλεξανδρούπολης, µε τις συµφωνίες που
κλείσαµε µε το Ιράν, το Ισραήλ, την Κύπρο, µε την Αίγυπτο.
Σήµερα, λοιπόν, η Ελλάδα γίνεται ένας περιφερειακός παίκτης
της ενεργειακής αγοράς, γίνεται ένα ενεργειακό σταυροδρόµι,
ενώ ακολουθούν το νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο νέος νόµος για την εκµετάλλευση της γεωθερµίας, µεγάλες τοµές οι οποίες χρόνιζαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα
µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Υπουργού)
Θα ολοκληρώσω, λέγοντας κάποιες γενικότερες σκέψεις. Μιλήσατε, κυρίες και κύριοι, για έλλειψη αξιοπιστίας της Κυβέρνησης. Αυτή κρίνεται από τον κόσµο, αλλά υπάρχουν και ορισµένα
αντικειµενικά σηµάδια, ορισµένες αντικειµενικές κινήσεις, διότι
όλοι πλέον ή όλο και περισσότεροι συνοµολογούν ότι µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης µπαίνουµε σε µια νέα φάση. Σήµερα
µεγάλες επενδυτικές τράπεζες ανοίγουν γραφεία στη χώρα µας,
η IBRD, η «UNIT CREDIT», η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
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Είναι καινούργια σηµάδια αυτά.
Σήµερα, η συζήτηση για το χρέος δεν είναι γενικόλογη. Γίνονται
συγκεκριµένα βήµατα. Αλήθεια, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, τι
λέτε για το χρέος; Ακόµη εµµένετε σ’ αυτό που υποστήριζε ο κ.
Σαµαράς, ο επανακάµψας τις τελευταίες ηµέρες, περί βιωσιµότητάς του. Δεν ακούσαµε να λέτε τίποτα και σ’ αυτό το θέµα.
Όλοι µας θα κριθούµε από τα απτά αποτελέσµατα της πολιτικής µας. Θα κριθούµε, λοιπόν, κατά πόσο θα µπορέσουµε να µειώσουµε την ανεργία και τη φτώχεια, θα κριθούµε κατά πόσο θα
µπορέσουµε να ξαναφέρουµε την οικονοµία σε τροχιά ανάπτυξης, πάνω σ’ αυτά δηλαδή που κριθήκατε εσείς και αποτύχατε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Η κ. Καραµανλή έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας έχω ζητήσει το
λόγο για ένα λεπτό..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για ποιο λόγο,
κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …κατά τα άρθρα 64 και 66 του Κανονισµού της Βουλής. Το προανήγγειλα από εχθές, ζητώντας από
τους συναδέλφους που είναι και Υπουργοί να είναι λίγο φειδωλοί,
για να µπορέσει να βγει η µέρα.
Ο κ. Σκουρλέτης έκανε µια παρέµβαση, εντάξει -ωστόσο η ειδική αναφορά που έκανε στην παρέµβαση του κ. Αµυρά, µας
αφορά όλους, γιατί θα ψηφίσουµε σε λίγες ώρες- που αφορά την
τροπολογία υπ’αριθµ. 449/93. Έχει ένα πρόβληµα που του ζητούµε να κατανοήσει. Εγώ δέχοµαι αυτό που είπε στο τέλος ότι
όλα θα κριθούν από τη µείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη κ.λπ.
Σωστό είναι αυτό. Εδώ, όµως, κύριε Υπουργέ, είστε Υπουργός
ενός πολύ νευραλγικού Υπουργείου για τα θέµατα αυτά, για την
ανάπτυξη και για τη µείωση της ανεργίας. Έχετε ένα πολύ-πολύ
πρόσφατο ιστορικό, που πρέπει να σας δίνει ένα µήνυµα. Υπήρχε
νόµος από το 1987 και προεδρικό διάταγµα µε ασάφειες, γραφειοκρατικά δεδοµένα και πάρα πολλά προβλήµατα. Το ξεπεράσαµε. Προσπαθήσαµε µε τη νοµοθεσία που η Βουλή εψήφισε µε
πρωτοβουλία δική µας, του κ. Μανιάτη, να λύσουµε αυτό το πρόβληµα και να απαλλάξουµε τους επενδυτές από πολεοδοµικές
εµπλοκές.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, βάσει
αυτού, που έγινε η εκκίνηση µιας σειράς επενδύσεων, έχουµε ελπίσει κάτι να γίνει και έρχεται το Υπουργείο σήµερα και αποσύρει
όλη τη θετική εξέλιξη των προσφάτων ετών. Πώς θα προχωρήσουµε έτσι, κύριε Πρόεδρε; Και µε τροπολογία, χωρίς συζήτηση.
Κύριε Πρόεδρε, πώς θα προχωρήσουµε έτσι; Έχουµε ένα τεράστιο σχέδιο νόµου σήµερα, έχουµε και απανωτές τροπολογίες, οι οποίες δηµιουργούν προβλήµατα, δεν λύνουν
προβλήµατα. Πρέπει να µας δώσετε την ευκαιρία, ακόµα και στη
διάρκεια της ηµέρας –τι να πω- προεκτείνοντας το χρόνο, αφού
έρχονται τόσο µεγάλα θέµατα µε άλλη επιχειρηµατολογία από
την πραγµατική ουσία, να καταλάβει η Βουλή τι ψηφίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η κ. Καραµανλή
έχει το λόγο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σκουρλέτη, ο ΤΑΡ είναι έργο της δικής µας Κυβέρνησης.
Τότε το πολεµούσατε και τώρα βλέπουµε ότι ζητωκραυγάζετε.
Καλώς ήρθατε στην πραγµατικότητα! Εµείς είµαστε υπέρ των
ιδιωτικοποιήσεων, υπέρ της ελεύθερης οικονοµίας, εσείς τα πολεµάτε όλα αυτά, δεν µας µιλήσατε για τον πόλεµο στις Σκουριές, γι’ αυτόν τον πόλεµο που δώσατε επί σειρά µηνών.
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά το ασφαλιστικό φέρνει στη Βουλή άλλο ένα νοµοσχέδιο, πρωτόγνωρης
σκληρότητας, για να διαπιστώσουµε ακόµη µία φορά ότι η χώρα
πληρώνει τους φτηνούς λαϊκισµούς της, µε την αξιολόγηση να
σέρνεται από τον Οκτώβριο και τους κυβερνώντες να ολιγωρούν
και να παριστάνουν ότι υπερασπίζονται ανύπαρκτες κόκκινες
γραµµές. Σε µια οικονοµία, που τα λουκέτα των επιχειρήσεων
έχουν πολλαπλασιαστεί τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, που η µετακόµιση εταιρειών στο εξωτερικό για φορολογικούς λόγους
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είναι καθηµερινό φαινόµενο, που οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και
τα κόκκινα δάνεια έχουν αυξηθεί, έρχεστε να επιβάλλετε µια νέα
φοροεπιδροµή, όταν προηγουµένως µε τους πειραµατισµούς
σας και το παγκόσµιο ανέκδοτο της διαπραγµάτευσης Βαρουφάκη, έχετε φορτώσει στη χώρα χρέος ύψους 86 δισεκατοµµυρίων, σύµφωνα µε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ποιοι είναι, όµως, αυτοί που πλήττονται κυρίως από τις επιλογές σας; Είναι οι οικονοµικά ασθενέστεροι συµπολίτες µας. Είναι
οι µη προνοµιούχοι, που τάχα εσείς θα προστατεύατε. Αυτούς
θίγει κυρίως η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, η δεύτερη αύξηση συντελεστή ΦΠΑ της θητείας σας. Αυτούς θα πονέσουν οι αυξήσεις
σε τρόφιµα και µέσα µεταφοράς. Αυτούς καθιστά φτωχότερους
η αύξηση του φόρου από τον καφέ και τα τσιγάρα, µέχρι τη
µπίρα και τη σταθερή τηλεφωνία, εκτός και αν η χρήση του τηλεφώνου εν έτει 2016 θεωρείται ταξική για την Αριστερά και πρέπει να φορολογηθεί.
Αυξάνετε επίσης, τον φόρο στη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρµανσης, που θα πυροδοτήσει νέο κύκλο ανατιµήσεων σε µια
σειρά αγαθών. Θυµόµαστε όλοι τη σπέκουλα που κάνατε ως Αντιπολίτευση στο συγκεκριµένο θέµα. Θυµόµαστε να καταθέτετε
τροπολογία για την κατάργηση όλων των φόρων στο πετρέλαιο,
θυµόµαστε την τοποθέτησή σας σε τηλεοπτική εκποµπή. Αυταπάτες, θα µου πείτε, αλλά µας κοστίζουν πολύ ακριβά, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Δεν µπορώ να µην αναφερθώ στον φόρο για τα ακίνητα, τον
νέο ΕΝΦΙΑ, τον αριστερό, ο οποίος αποτελεί µνηµείο πολιτικού
εµπαιγµού. Ο Πρωθυπουργός κάποτε δήλωνε µε στόµφο ότι ο
ΕΝΦΙΑ δεν βελτιώνεται, µόνο καταργείται. Ο ΕΝΦΙΑ βεβαίως, ζει
και βασιλεύει και οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα αποδείχθηκαν φούµαρα. Δεν ήταν οι πρώτες, άλλωστε. Ας όψονται οι αυταπάτες.
Σήµερα, λοιπόν, µετά τη µείωση των αντικειµενικών αξιών, αυξάνετε τους συντελεστές, για να µη χάσετε τον εισπρακτικό σας
στόχο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών θα κληθεί να
πληρώσει περισσότερα. Δεν υπάρχει καν η πρόβλεψη για τα
κοινά ή µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, ενώ αυξάνεται η επιβάρυνση για οικόπεδα και αγροτεµάχια και πλήττονται τα ακίνητα
επιχειρήσεων.
Αλήθεια, πεντακόσιες χιλιάδες οικογένειες, κατά τα λεγόµενα
του κ. Χουλιαράκη, που θα πληρώσουν περισσότερα, είναι λίγες;
Σε µια κοινωνία που στενάζει και που η φοροδοτική της ικανότητα έχει προ πολλού εξαντληθεί, εσείς προσδοκάτε νέα έσοδα
από τη φορολογία. Αυτή είναι συνειδητή πολιτική σας επιλογή.
Κανένας κακός δανειστής δεν σας την επέβαλε. Το µόνο που θα
καταφέρετε µε την εµµονή σας στην καταστροφική συνταγή είναι
να αυξηθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο και να
ρίξετε νερό στον µύλο της ύφεσης.
Δεν δίνετε καµµία προοπτική στη χώρα, καµµία ελπίδα ότι µπορεί να σταθεί στα πόδια της. Το µόνο που βλέπει ο πολίτης στον
ορίζοντά του είναι ο περιβόητος δηµοσιονοµικός κόφτης, που
είναι αποτέλεσµα της µηδενικής αξιοπιστίας της Κυβέρνησης και
δένει τη χώρα χειροπόδαρα για τα επόµενα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά το υπερταµείο αποκρατικοποιήσεων: Πρώτα απ’
όλα, εκφράζουµε την κατανόησή µας στον κ. Σπίρτζη, ο οποίος µε
πόνο υπέγραψε την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδροµίων και ευχόταν βεβαίως, να µην καρποφορήσει ο διαγωνισµός,
και βεβαίως, σε αρκετούς από τους «πονεµένους» συναδέλφους
της Κυβέρνησης.
Μέσω της νέας εταιρείας, εκχωρείτε το σύνολο του εθνικού
πλούτου και της εθνικής περιουσίας για ενενήντα εννέα ολόκληρα χρόνια. Το γνωστό τσιτάτο του κ. Τσίπρα «κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη» ακούγεται ανέκδοτο µπροστά στην εκχώρηση µιας ολόκληρης χώρας και µάλιστα, µέσω µιας εταιρείας,
την οποία δεν θα ελέγχει.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που κάποτε µιλούσαν για γερµανοτσολιάδες και δωσίλογους, είναι περήφανοι από αυτήν την ταπεινωτική και αποικιοκρατική συµπεριφορά; Συµπεριλάβατε
ακόµη και το Ολυµπιακό Στάδιο. Πάλι καλά να λέµε, που σας ξέφυγαν το Καλλιµάρµαρο και η Ολυµπιακή Φλόγα. Αλήθεια, τι έχει
να πει γι’ αυτό ο κ. Κοντονής, αρµόδιος για θέµατα αθλητισµού;
Βεβαίως, γι’ αυτόν θα µου πείτε ότι αθλητισµός είναι µόνο το ποδόσφαιρο. Όµως, και εκεί τα έκανε θάλασσα, µε τις ευλογίες του
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κ. Τσίπρα.
Κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, κάποτε είχατε ως σύνθηµα το «δεν πληρώνουµε τίποτα µέχρι να καταρρεύσουµε». Σήµερα, ζητάτε από τους πολίτες να ανταποκριθούν στα
πρωτοφανή φορολογικά βάρη, που τους φορτώνετε. Κάποτε µιλούσατε για ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας και είχατε κάνει τις
δηµόσιες επιχειρήσεις εκλογικά σας κέντρα, πουλώντας συµπαράσταση. Σήµερα, τις εκχωρείτε στον νέο φορέα άνευ όρων και
µαζί εκχωρείτε και την εθνική µας αξιοπρέπεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η αναξιοπιστία και η ασυνέπειά σας είναι καταγεγραµµένη και
έχει γίνει κοινή συνείδηση. Μία και µοναδική είναι η αρχή στην
οποία παραµένετε συνεπείς και αταλάντευτοι, η παραµονή στην
εξουσία µε κάθε θυσία. Γι’ αυτό και ψηφίζετε και θα ψηφίζετε µε
κλειστά µάτια νοµοσχέδια που χειροτερεύουν δραµατικά το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων και κυρίως, δεν προσφέρουν καµµία
προοπτική για το µέλλον.
Όµως, µην έχετε την αυταπάτη ότι οι Έλληνες πολίτες θα καταπιούν εύκολα την εξαπάτηση που τους σερβίρετε. Η αντίστροφη µέτρηση για πολιτικούς «Μαυρογιαλούρους» και γι’
αυτούς που επένδυσαν στον λαϊκισµό έχει ήδη ξεκινήσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Μπουκώρος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με εντυπωσιάζει βαθύτατα το γεγονός ότι ορισµένοι Υπουργοί
της Κυβέρνησης έρχονται σε αυτό το Βήµα και χωρίς ίχνος πολιτικής ντροπής και σοβαρότητας ζητούν συναίνεση από τη Νέα
Δηµοκρατία, εκλιπαρούν σχεδόν για την ψήφιση κάποιων άρθρων του νοµοσχεδίου.
Για δες ποιοι ζητούν συναίνεση! Εκείνοι που µε τον δαυλό στο
χέρι περίµεναν από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να
µαζέψει τη θηµωνιά, για να την κάψουν, πράγµα και το οποίο έκαναν.
Η Νέα Δηµοκρατία, κύριοι Υπουργοί, τα ελάχιστα ψήγµατα θετικών προβλέψεων του νοµοσχεδίου θα τα ψηφίσει, όχι λόγω των
δικών σας παροτρύνσεων, αλλά γιατί έχει πάντα οδηγό την ευθύνη, τη σοβαρότητα και το καλό της χώρας.
Από εκεί και πέρα, ας περάσουµε επί της ουσίας και επιτρέψτε
µου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να ξεκινήσω από τα παραλειπόµενα του νοµοσχεδίου. Ένα τέτοιο παραλειπόµενο είναι η τροπολογία για τα ειδικά µισθολόγια. Η τροπολογία ψηφίστηκε και
στις επιτροπές από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.
Είτε παραµείνει είτε αποσυρθεί στο πλαίσιο ενός καθυστερηµένου επικοινωνιακού σχεδιασµού, η ουσία παραµένει και οι προθέσεις σας προδίδονται.
Αν µεν παραµείνει η τροπολογία αυτή, τότε στρατιωτικοί,
αστυνοµικοί, πυροσβέστες, λιµενικοί, πανεπιστηµιακοί και δικαστικοί θα δουν τις περικοπές των µισθών τους άµεσα. Πρόκειται
για περικοπή µισθού και µάλιστα σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο, που
υποτίθεται ότι δεν θίγει κανέναν, αλλά τελικά θίγει τους πάντες,
και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί.
Και το χειρότερο ποιο είναι για εσάς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Ότι «παγώνετε» µια διάταξη, και το «πάγωµά» της οδηγεί
σε περικοπή µισθών. Την διάταξη είχε ξεπαγώσει το 2012 η
«κακή», κατά τα λεγόµενά σας, κυβέρνηση Σαµαρά. Ποια είναι
λοιπόν η καλύτερη κυβέρνηση; Αυτή που «ξεπαγώνει» διατάξεις
και δίνει την ωρίµανση ή αυτή που την «παγώνει» και κόβει µισθούς;
Για να πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο, µετά την τριήµερη συζήτηση, και ο τελευταίος πολίτης, και ο πιο φανατικός Συριζαίος
οπαδός έχει αντιληφθεί ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο, που
βασικά κάνει τρία πράγµατα. Δεσµεύει και δηµεύει το σύνολο της
ιδιωτικής ενυπόθηκης περιουσίας, αλλά και το σύνολο της δηµόσιας περιουσίας, το οποίο ουσιαστικά εκχωρείται στους δανειστές χωρίς καµµία δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
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Γιατί αρνείστε πεισµατικά, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και
των ΑΝΕΛ, µια και µόνο φράση, ότι οι παραχωρήσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι αξιοποιήσεις της δηµόσιας περιουσίας θα τυγχάνουν της έγκρισης της πλειοψηφίας της Βουλής; Γιατί το
αρνείστε; Δεν είναι εξαιρετικά ύποπτη αυτή σας η άρνηση; Επιπλέον, η κάθε κυβέρνηση µε την πλειοψηφία της θα αποφασίζει,
εφόσον ο Υπουργός έχει τη δυνατότητα, όπως λέτε.
Τι άλλο κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Θεσµοθετεί τον διαρκή
κόφτη µισθών και συντάξεων. Ο κόφτης έρχεται µε φόρα από το
κοντινό µέλλον, κυρίες και κύριοι, ως άλλο δρεπανηφόρο όχηµα.
Και γιατί θα κοπούν µισθοί και συντάξεις από την επόµενη κιόλας
χρονιά; Επειδή δεν κατορθώνετε να επιτύχετε κανέναν αναπτυξιακό και δηµοσιονοµικό σας στόχο. Ήδη, το πρώτο τρίµηνο του
2016, ολόκληρη η Ευρώπη προχώρησε µε ανάπτυξη, ενώ η Ελλάδα προχώρησε µε ύφεση. Οι αποδείξεις είναι εδώ.
Τι άλλο κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Φέρνει µια φοροκαταιγίδα,
που δεν αφήνει κανέναν ανέπαφο. Είκοσι τέσσερις νέοι φόροι!
Ούτε ένας ούτε δύο. Πέρα από αυτά τα βασικά συστατικά, τα δοµικά στοιχεία του νοµοσχεδίου, αυτό το νοµοσχέδιο, επιτρέψτε
µου να πω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο τροπολογιών για τους Υπουργούς και δικαιολογιών για τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Τις τροπολογίες τις είδαµε, αλλά στο πλαίσιο του ψυχολογικού
«µασάζ», προκειµένου να περάσουν οι Βουλευτές της πλειοψηφίας από το αντιµνηµονιακό στο πιο ακραίο µνηµονιακό νεοφιλελεύθερο στρατόπεδο, κατασκευάζονται ψέµατα και βολικές
δικαιολογίες.
Άκουσα πολλούς συναδέλφους από αυτό το Βήµα να λένε, ναι,
το τέλος διανυκτέρευσης για τα ξενοδοχεία µετατίθεται για το
2018. Παραβλέπουν, όµως, οι συνάδελφοι ότι ο συµπληρωµατικός φόρος για τα ξενοδοχεία, τις βιοτεχνίες, τους αγρότες έρχεται ήδη από τον Ιούνιο.
Σας άκουσα να λέτε, ναι, το υπερταµείο είναι µονοµετοχικό και
η ευθύνη θα είναι του Υπουργού Οικονοµικών µε µία µετοχή στη
Γενική Συνέλευση. Παραβλέπετε, όµως, ότι οι εκτελεστικές αρµοδιότητες, τόσο του εποπτικού, όσο και του διοικητικού συµβουλίου είναι του απολύτου ελέγχου των δανειστών, εφόσον
έχουν δικαίωµα σχεδόν αρνησικυρίας.
Λέτε για τους φόρους. Τους µοιράσαµε, για να µοιραστεί το
βάρος. Από το τάδε µέτρο δεν επηρεάζεται το 93% των αγροτών.
Από τον ΕΝΦΙΑ δεν επηρεάζεται το 85% των ιδιοκτητών κ.ο.κ..
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Παραβλέπετε, όµως, ότι αυτοί που επηρεάζονται δεν είναι οι ίδιοι
σε κάθε περίπτωση και αθροιστικά επηρεάζεται το σύνολο των
Ελλήνων.
Και πώς θα µπορούσε να είναι διαφορετικά, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε έναν νοµοσχέδιο το οποίο θίγει το σύνολο της
ενυπόθηκης ιδιωτικής περιουσίας, το σύνολο της δηµόσιας περιουσίας και φέρνει αυτή τη φοροκαταιγίδα; Καταιγίδα τροπολογίας και δικαιολογίας είναι αυτό το νοµοσχέδιο.
Βεβαίως, αν δεν σας απασχολούν όλα αυτά, θέλω να σας πω
ότι ο δρόµος για την κόλαση είναι στρωµένος µε δικαιολογίες,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν σας απασχολεί ούτε ότι το
ψεύδος γίνεται δοµικό συστατικό της πολιτικής σας φυσιογνωµίας. Ψέµατα τον Ιανουάριο του 2015, ψέµατα τον Ιούλιο στο δηµοψήφισµα, ψέµατα για τη δεκαεπτάωρη διαπραγµάτευση -γιατί
δεν διαπραγµατευόταν, απ’ ό,τι φαίνεται υπέγραφε και υπέγραφε και υπέγραφε ο κύριος Πρωθυπουργός- ψέµατα τον Σεπτέµβριο, ψέµατα και τώρα ότι θίγονται ελάχιστοι. Θίγονται οι
πάντες.
Καµµία συναίνεση, λοιπόν, σ’ εσάς, καµµία συναίνεση µέχρι να
φύγετε και να απαλλάξετε τον ελληνικό λαό από τη ζηµιογόνο
παρουσία σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Δρίτσας,
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει τον λόγο για
µία νοµοτεχνική βελτίωση-ρύθµιση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Μία ακόµη νοµοτεχνική βελτίωση, κύριε Πρόεδρε,
αναγκαστικά µετά τη νοµοτεχνική βελτίωση που ανήγγειλε πριν
από λίγο ο κ. Σταθάκης, επειδή τα άρθρα 103 και 110 πρέπει να
έχουν αρµονικές και συµβατές µεταξύ τους ρυθµίσεις. Μετά την
αλλαγή που έκανε ο κ. Σταθάκης, αναπροσαρµόζουµε και εµείς,
σε σχέση µε τα ζητήµατα των Αρχών Ανταγωνισµού από τη µία
µεριά και της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων από την άλλη, ώστε οι
ρυθµίσεις να είναι απολύτως συµβατές και να µην υπάρχουν αντινοµίες µεταξύ τους.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Θεόδωρος Δρίτσας, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει
τώρα ο κ. Ανδρέας Κατσανιώτης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα στην αρχή να
απευθυνθώ στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ.
Σήµερα είναι µια ηµέρα που θα περίµενα, όσοι πρωτοστατούσαν σε διαδηλώσεις µε µαύρες σηµαίες εναντίον οποιασδήποτε
ιδιωτικοποίησης, που ήταν στους δρόµους και διαµαρτύρονταν
σε οποιαδήποτε αλλαγή προς το καλύτερο, που ήταν αυτοί που
κατήγγειλαν και έλεγαν ότι πατριωτισµός είναι να παίζεις νταούλια και να χορεύουν οι αγορές, τουλάχιστον ένας από αυτούς να
πει «δεν αντέχω το βάρος αυτού που κάνω σήµερα». Θα ήθελα,
ένας από αυτούς να πει ότι αυτό που κάνει σήµερα είναι αυτό
που έβριζε τόσα χρόνια. Ένας από αυτούς να πει ότι πλανήθηκε
και ένας από αυτούς να πει ότι έλεγε ψέµατα στους ψηφοφόρους του. Γιατί αυτό έκανε.
Αυτό κάνατε, κύριοι συνάδελφοι. Και τώρα ήρθατε στην πραγµατικότητα. Και τι χρησιµοποιείτε; Μια σοφιστεία. Είπατε στον
κόσµο τον Σεπτέµβρη ότι θα εκχωρήσετε την ελληνική περιουσία
για ενενήντα εννέα χρόνια; Το είπατε ποτέ; Αυτό ψήφισε ο κόσµος; Άρα, σοφιστείες για να δικαιολογήσετε αυτά που κάνετε
σήµερα. Σε αυτά που οι δανειστές πίεζαν να συµβούν όλα αυτά
τα χρόνια, η προηγούµενη κυβέρνηση αντιδρούσε και εσείς σήµερα τα υπογράφετε και µε τα δύο χέρια. Και τα υπογράφετε,
χαµογελώντας. Δεν έχετε καταλάβει τι κάνετε σήµερα. Το κάνετε, χαµογελώντας. Και µην νοµίζετε ότι τελειώνει εδώ το φορτίο που παίρνετε στην πλάτη σας σήµερα. Όταν θα έρθουν και
τα επόµενα -και θα είναι το φθινόπωρο- θα είστε εσείς εδώ που
θα βρείτε µια άλλη σοφιστεία για να κόβετε µισθούς, για να κόβετε συντάξεις, για να αλλάξετε τις εργασιακές σχέσεις. Γιατί
εσείς θα το κάνετε. Γιατί εσείς, για να κρατήσετε τη θέση σας,
έχετε δώσει τα πάντα στους δανειστές.
Να σας πω και κάτι; Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι αυτό
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είναι η Αριστερά: οπορτουνιστές, για να κρατήσουν τις θέσεις.
Έχουµε τον Λένιν και τον Βελουχιώτη στην πλάτη και κόβουµε
και βάζουµε φόρους παντού. Αυτό είναι η Αριστερά.
Να σας πω και κάτι ακόµη; Νοµίζω ότι αυτό που κάνετε σήµερα είναι καλό για τον τόπο, γιατί ο τόπος θα καταλάβει ποιοι
πραγµατικά είστε, γιατί θα τελειώσουµε µια για πάντα και µε την
Αριστερά και µε τον λαϊκισµό. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι
το σηµαντικό, οπότε αυτό που µένει να δούµε από εδώ και πέρα
είναι µέχρι πού θα φτάσετε, τι άλλο θα φέρετε, τι άλλο θα κόψετε. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα και αυτό δεν θα αντέξει ο
ελληνικός λαός.
Να ξέρετε ότι µπορεί στο κοµµάτι του Ιανουαρίου µε τον Σεπτέµβρη να λείπει ο αυτουργός, ο κ. Βαρουφάκης. Ο ηθικός αυτουργός είναι εδώ, είναι ο κ. Τσίπρας και θα σας στοιχειώνει για
πάντα. Θα λογοδοτήσετε γι’ αυτόν.
Να είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βερναρδάκης έχει τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Πριν ξεκινήσω,
θα ήθελα να καταθέσω στο Προεδρείο µια νοµοτεχνική βελτίωση
στον νόµο για τη Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής, µε την οποία
από το πεδίο εφαρµογής των αρµοδιοτήτων της εξαιρούνται τα
διαβαθµισµένα συστήµατα επικοινωνιών και πληροφορικής και
τα συστήµατα επικοινωνιών και πληροφορικής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Το καταθέτω, για να µοιραστεί στους κυρίους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ξεκινώ µε το
πρώτο θέµα, τη σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής
Πολιτικής, άρθρο 159 του παρόντος πολυνοµοσχεδίου.
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είµαστε σήµερα
έτοιµοι για µια σηµαντική, αλλά και κρίσιµη δοµική µεταρρύθµιση
στον χώρο του κράτους µε τη σύσταση της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Πολιτικής, µέσα από µεγάλη δηµόσια διαβούλευση
που προηγήθηκε το τελευταίο διάστηµα. Ο νόµος για τη σύσταση της Γενικής Γραµµατείας έρχεται να επιλύσει ένα πρόβληµα, που αντιµετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια η ελληνική
δηµόσια διοίκηση και αφορά σε ένα ενιαίο πλαίσιο κατάρτισης,
εφαρµογής, συντονισµού της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και
Πολιτικής.
Το πρόβληµα στη χώρα συνίσταται, αφ’ ενός µεν στην έλλειψη
µιας ενιαίας στρατηγικής για την ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά ακόµα περισσότερο στη µεγάλη
σύγχυση αρµοδιοτήτων µεταξύ Υπουργείων ή επιµέρους δοµών
Υπουργείων. Ακόµα µεγαλύτερο αποτυπώνεται το πρόβληµα στην
επικαλυπτόµενη και αντιφατική νοµοθεσία, η οποία, ακόµα και
όταν είναι χρήσιµη και καλή, µένει ανενεργή λόγω των πολυαρµοδιοτήτων, αλλά και από τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται
ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων και
άλλων αναπτυξιακών έργων του δηµόσιου τοµέα, σε σχέση µε τις
ψηφιακές τεχνολογίες.
Τέλος, υπάρχει µεγάλη σύγχυση αρµοδιοτήτων σε σχέση µε
την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα,
που αφορούν µεγάλες πρωτοβουλίες, όπως είναι ο Εθνικός Ψηφιακός Πρωταθλητής, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεµατολόγιο και
η Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική.
Το αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι, η Ελλάδα να έχει
τη χαµηλότερη χρήση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναµικό της θεωρείται στον τοµέα αυτό από τα σπουδαιότερα παγκοσµίως.
Είχα την ευκαιρία να αναφέρω κατά τη συζήτηση προχθές
στην αρµόδια επιτροπή ότι η κατάσταση αυτή οδήγησε στην κατασπατάληση ενός ποσού πάνω από 7 δισεκατοµµύρια ευρώ
µόνο από τα προγράµµατα ΠΚΣ και ΕΣΠΑ τα τελευταία χρόνια.
Και λέω µόνο, γιατί άλλα τόσα περίπου και λίγο περισσότερα
έχουν δαπανηθεί από το ελληνικό δηµόσιο από άλλους πόρους
και πηγές µε µηδενικό αποτέλεσµα για την ψηφιακή ανάπτυξη,
τη διαλειτουργικότητα του δηµόσιου τοµέα, τις ηλεκτρονικές
εφαρµογές στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Δυστυχώς, η χώρα που παρέδωσε το προηγούµενο πολιτικό
σύστηµα είναι µια χώρα ψηφιακά καθυστερηµένη, χωρίς ενιαίο
σχέδιο και κυρίως, χωρίς διοικητικά εργαλεία. Για τον λόγο
αυτόν, µια από τις κρισιµότερες αιρεσιµότητες του ΕΣΠΑ 20142020 ήταν η διαµόρφωση µιας κεντρικής διοικητικής δοµής στο
ανώτατο επίπεδο για τον σχεδιασµό και τον συντονισµό των
έργων ψηφιακής πολιτικής.
Προκαλεί, στο σηµείο αυτό, ιδιαίτερη εντύπωση η στάση των
δύο κοµµάτων της παλιάς συγκυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια, πώς σκόπευαν να λύσουν αυτή την
κρίσιµη αιρεσιµότητα σε σχέση µε το ΕΣΠΑ; Γιατί δεν φρόντισαν
να εξοπλίσουν τη χώρα µε το βασικό εργαλείο προτεραιοποίησης των έργων ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε να καταστεί εφικτή η απορρόφηση των χρηµάτων;
Γιατί άφησαν ορφανή τη χώρα από τη ρύθµιση αυτή, τη στιγµή
που επιχείρησαν να φτιάξουν θεσµικό πλαίσιο για το νέο ΕΣΠΑ;
Μήπως από άγνοια; Μήπως για να δυσκολέψουν ενδεχοµένως
µια επόµενη κυβέρνηση;
Και το κυριότερο, δηλώνουν σήµερα, δια στόµατος του αγαπητού κ. Σταϊκούρα ότι δεν θα ψηφίσουν τις διατάξεις για τη σύσταση της γραµµατείας. Το αιτιολογικό είναι άγνωστο. Και εδώ
θα πρέπει να τοποθετηθεί το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, διότι πρέπει να απαντήσει τι ακριβώς αντιλέγει στους δικούς τους συνοµιλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεωρούν
απαραίτητη αυτή τη νέα δοµή, ώστε να εγκριθούν σχέδια του
νέου ΕΣΠΑ. Τι θα απαντήσουν στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων του κλάδου της πληροφορικής και κυρίως των νεότερων,
των πιο εξωστρεφών και των πιο καινοτόµων που χαιρετίζουν την
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ίδρυση της γραµµατείας, ακριβώς γιατί προσβλέπουν σε µια
δοµή που θα αναδιατάξει τις υποδοµές και τις πολιτικές του ελληνικού κράτους σε µια παραγωγική κατεύθυνση και όχι σε µια
λογική κατασπατάλησης των πόρων σε συνθήκες και καταστάσεις διαπλοκής.
Δεύτερο θέµα. Έρχοµαι στο άρθρο 170, που αφορά την επέκταση της σύστασης των διοικητικών γραµµατέων. Ο ν.
4369/2016 καθιέρωσε µια µείζονα µεταρρύθµιση στο ελληνικό
διοικητικό σύστηµα, τη σύσταση των διοικητικών γραµµατέων
στη θέση των παλιών γενικών γραµµατέων, µέσα από διαδικασίες
αξιοκρατικής και διαφανούς επιλογής δια µέσου του µητρώου
επιτελικών στελεχών δηµόσιας διοίκησης.
Η διοικητική δοµή µε τις αρµοδιότητες που είχε, θα έχει πλέον,
όπως είναι απολύτως λογικό, ως επικεφαλής κάποιον που θα
προέρχεται από τις τάξεις των δηµοσίων λειτουργών και των ανθρώπων υψηλών προσόντων του δηµόσιου τοµέα.
Η επιλογή αυτή συνιστά µια µείζονα µεταρρύθµιση, αφού προχωρά σε ριζική τοµή στη κοµµατοκρατούµενη παράδοση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, το να προΐσταται δηλαδή τυπικών
διοικητικών λειτουργιών µετακλητός υπάλληλος ή πολιτικό πρόσωπο. Ο λόγος αυτής της πρακτικής των τελευταίων τριάντα,
τριάντα πέντε χρόνων διοικητικής ιστορίας ήταν προφανής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο, τρία λεπτά ακόµα.
Τα κόµµατα εξουσίας χρησιµοποίησαν τη διοικητική δοµή ως
µηχανισµό αναδιανοµής πολιτικών πόρων και πελατειακών σχέσεων. Η δική µας πολιτική ήταν και είναι στον αντίποδα αυτής
της κατάστασης και πρακτικής. Η διοίκηση, για να είναι παραγωγική προς όφελος των πολιτών και του δηµοσίου συµφέροντος,
για να είναι λειτουργική, διαφανής και κοινωνικά υπεύθυνη, πρέπει να γυρίσει στο χώρο και τη βάση της.
Την πολιτική αυτή εµείς την ονοµάζουµε πολιτική της αποκοµµατικοποίησης. Και πράγµατι, σε ορισµένα σηµεία, συναντά την
πολιτική της λεγόµενης αποπολιτικοποίησης, που χρησιµοποιούσαν οι λεγόµενες τεχνοκρατικές ή και εκσυγχρονιστικές δυνάµεις.
Η αντινοµία αυτή θεραπεύθηκε µε το ν. 4369/2016. Και ενώ θα
περίµενε κανείς από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας τουλάχιστον σ’ αυτό το θέµα –και λέω της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί
αποτελούσε µια από τις βασικές προτάσεις και θέσεις του κόµµατος για τη συνταγµατική αναθεώρηση- να τοποθετηθεί θετικά,
είδαµε να τοποθετείται αρνητικά και να δηλώνει µάλιστα ότι, κατά
την άποψή της, η τοποθέτηση των γραµµατέων είναι πολιτική επιλογή και έτσι θα πρέπει να συνεχίσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Και αυτό, παρά το γεγονός ότι στη συµφωνία του Αυγούστου
είχε ψηφίσει το σχετικό πλαίσιο που προέβλεπε αλλαγή του καθεστώτος των γενικών γραµµατειών και των γενικών γραµµατέων
στη λεγόµενη αποπολιτικοποίηση της διοίκησης.
Από µια άποψη, είναι λογικό, γιατί είναι άλλο να ευαγγελίζεσαι
µεταρρυθµίσεις και άλλο να έρθει η ώρα να τις πραγµατοποιήσεις. Όταν θα έρθει η ώρα να αµφισβητήσεις τον µηχανισµό
που έφτιαξες και συντήρησες πολλά χρόνια, οι πιέσεις και οι ενστάσεις είναι τεράστιες. Και το κόστος για την αναπαραγωγή του
µηχανισµού εξουσίας γίνεται απαγορευτικό.
Εποµένως, είναι ευκολότερο να βαφτίζεις ως «µεταρρυθµίσεις» τις απορρυθµίσεις του εργασιακού και µισθολογικού καθεστώτος του δηµόσιου τοµέα, παρά να παρεµβαίνεις στη ρίζα που
γεννάει ανορθολογισµούς, αδικίες, µεγάλη διαπλοκή και µικρή
διαφθορά.
Σήµερα, µε την τροπολογία που παρουσιάζουµε στον νόµο, διευρύνουµε τη σύσταση των διοικητικών γραµµατέων σε όλο το
πλήθος των γενικών και ειδικών γραµµατειών που υπάρχουν στη
διοίκηση. Δεν φτιάχνουµε καινούργιες θέσεις, γιατί κάποιοι επιµένουν να µην διαβάζουν και να µην καταλαβαίνουν, θέλω να πιστεύω καλόπιστα.
Και δράττοµαι της ευκαιρίας να υπογραµµίσω ότι πολλές από
αυτές τις δοµές θα πρέπει να αξιολογηθούν και σε ορισµένες περιπτώσεις να δούµε ξανά την αναγκαιότητα της αυτοτελούς τους
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ύπαρξης και λειτουργίας το πλαίσιο των νέων οργανογραµµάτων
που φτιάχνονται σε όλη τη διοίκηση αυτή τη στιγµή.
Και κάτι τελευταίο, σε σχέση µε αυτό το θέµα. Είχα τονίσει και
στο κλείσιµο της οµιλίας κατά την ψήφιση του ν. 4369/2016 ότι
πρέπει να πάµε σε µια αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου για τα
κυβερνητικά όργανα. Εκεί πρέπει να δούµε ξανά τον τρόπο µε
τον οποίο η αποκοµµατικοποιηµένη δηµόσια διοίκηση θα συνδέεται µε τις πολιτικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, ως οργανισµού και της πολιτικής ηγεσίας σε κάθε Υπουργείο.
Αυτή η σύνδεση είναι απαραίτητη, γιατί η διοίκηση δεν µπορεί
και δεν πρέπει να είναι αποπολιτικοποιηµένη. Οι πολιτικές επιλογές διαµορφώνονται µέσα από το δηµοκρατικό σύστηµα νοµιµοποίησης και έγκρισης και η διοίκηση οφείλει να ακολουθεί και να
συµµορφώνεται. Εποµένως, χρειάζεται στη νοµοθεσία για τα κυβερνητικά όργανα να ξαναδούµε εκείνο το µέρος των αυστηρώς
πολιτικών αρµοδιοτήτων του σηµερινού γενικού γραµµατέα, δηλαδή από ποιον και πώς πρέπει και µπορούν να ασκηθούν και
αυτή η σύνδεση να περιγραφεί σ’ ένα νέο και σύγχρονο οργανόγραµµα λειτουργίας των κυβερνητικών οργάνων και αυτό να το
κάνουµε µε νόµο και όχι µε προεδρικό διάταγµα, γιατί πρέπει να
αποτελέσει και ένα ζήτηµα πρωτογενούς έκφρασης του κοινοβουλευτισµού, ακριβώς γιατί είναι σοβαρό ζήτηµα λειτουργίας
της δηµοκρατίας και του κράτους.
Θα τελειώσω σε µισό λεπτό. Το τρίτο θέµα που θέλω να αναφέρω επί τροχάδην είναι ότι το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο, πρώτον, αλλάζει τον περιορισµό των προσλήψεων που ίσχυαν το
2010, το περίφηµο ένα προς πέντε, και αυτό έγινε πράγµατι µε
σκληρή διαπραγµάτευση, η οποία κατάφερε να µειώνει από δω
και πέρα σταδιακά το ένα προς πέντε σε ένα προς τέσσερα, ένα
προς τρία και ούτω καθεξής για τα επόµενα χρόνια.
Δεύτερον, κατάφερε να απαλλάξει από τον περιορισµό του
αριθµού των προσλήψεων τις δικαστικές αποφάσεις, ελληνικές
και ευρωπαϊκές, και τρίτον, να διαµορφώσει ένα δηµοσιονοµικό
«µαξιλάρι», έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία σε προσλήψεις στους
τοµείς της παιδείας και της υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, τελειώνετε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Συνάδελφοι
και συναδέλφισσες, τελειώνω µε µια φράση. Δεν είναι µόνο το
πρόγραµµα και οι συµφωνίες που έχουν σηµασία. Το λέω αυτό,
γιατί πράγµατι υπάρχουν πολλά πράγµατα που µια Κυβέρνηση
της Αριστεράς πρέπει να διορθώσει και να αλλάξει µέσα και απ’
αυτό το πολυνοµοσχέδιο, όµως ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι δεν
έχει σηµασία µόνο η συµφωνία, αλλά και ο εφαρµοστής της συµφωνίας. Αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία γιατί ο εφαρµοστής του
προγράµµατος θα διορθώσει, θα λειάνει, θα αναπτύξει πλευρές
του προγράµµατος, θα διασφαλίσει τα συµφέροντα της εργασίας και αυτό το γνωρίζει πολύ καλύτερα από µας το παλιό πολιτικό σύστηµα του παλιού νεοφιλελεύθερου δικοµµατισµού. Γι’
αυτό και η λυσσαλέα αντίδρασή του και η έκπληξή του γιατί κλείνει τελικά η συµφωνία και µαζί της κλείνει –και αυτός είναι ο
πραγµατικός φόβος- και ο ιστορικός κύκλος της ύστερης πολιτικοοικονοµικής διαπλοκής στη χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Καραγιαννίδης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε µια αναφορά που είναι ελαφρώς άσχετη µε το
νοµοσχέδιο, αλλά για µένα –και νοµίζω για όλη την Αριστερά συνολικά- είναι σηµαντική.
Πριν από δυο µέρες στην Πολωνία πέρασε ένας νόµος που
απαγορεύει κάθε αναφορά σε οτιδήποτε διαδίδει τον κοµµουνισµό. Δεν µπορούµε να µείνουµε σιωπηλοί στον εκφασισµό
χωρών της ανατολικής Ευρώπης και πρέπει να απαντήσουν και
η Κυβέρνηση, αλλά και τα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου εάν
αποδέχονται αυτόν τον εκφασισµό.
Εγώ, λοιπόν, σήµερα προτείνω στη Βουλή να γίνει µνεία στη
µνήµη του Χαρίλαου Φλωράκη για τα έντεκα χρόνια από το θά-
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νατό του, ως απάντηση σ’ αυτόν τον εκφασισµό.
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Επειδή δεν συζητάµε σε κενό
χρόνο και επειδή το ελληνικό κράτος δεν δηµιουργήθηκε το 2015
µε την έναρξη της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούµε
συγκεκριµένα δεδοµένα.
Δεδοµένο πρώτο: Υπάρχει ένα πάρτι εικοσαετίας που το 2009
ολοκληρώνεται µε την οικονοµική καταστροφή, δηλαδή βουλιάξατε, τερµατίσατε το κοντέρ στην οικονοµία. Το 2010 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ φέρνει το µνηµόνιο και το ΔΝΤ και για πέντε
χρόνια βουλιάζετε την κοινωνία και τη βιοµηχανία µε ρυθµούς
που δεν είχαµε ούτε όταν βγήκαµε από την Κατοχή το 1944. Αυτό
το δεδοµένο δεν µπορείτε να το αµφισβητήσετε και αν το αµφισβητείτε, το κάνετε µόνο για µικροπολιτικούς λόγους και δεν στέκει στη λογική. Θα συζητήσουµε, λοιπόν, µ’ αυτό το δεδοµένο,
γιατί οποιαδήποτε συµφωνία προκύπτει, έχει να κάνει µε την οικονοµική κατάσταση, για την οποία είστε οι απόλυτοι υπεύθυνοι.
Βρεθήκαµε µ’ αυτό το χρέος και µ’ αυτό το χάσιµο του ΑΕΠ
της τάξης του 25%, αλλά δεν ήταν η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η
οποία µας οδήγησε σ’ αυτήν την κατάσταση. Αυτό, λοιπόν, το δεδοµένο µάς οδηγεί σε συµβιβασµούς και αυτοί οι συµβιβασµοί
είναι αυτοί που κι εσείς το περσινό καλοκαίρι αποδεχθήκατε.
Μη µένετε, λοιπόν, έµπλεοι απογοήτευσης γιατί έχουµε αυτή
τη συµφωνία σήµερα, γιατί σ’ αυτήν τη συµφωνία οδηγηθήκαµε
επειδή στη διαπραγµάτευση δεν έχουµε εµείς το πάνω χέρι,
αλλά οι πιστωτές. Σε αυτήν τη συµφωνία οδηγούµαστε, γιατί
εµείς πιστεύουµε -και µένει να αποδειχτεί- ότι υπάρχει αύριο, ότι
υπάρχει διέξοδος από την κρίση. Ούτε τυµπανοκρουσίες ούτε
γέλια ούτε µεγάλοι πανηγυρισµοί. Αλλά σε αυτήν τη συµφωνία
εµείς πιστεύουµε ότι βαδίζουµε στον σωστό δρόµο. Μένει να
αποδειχθεί.
Δεύτερον, σε αυτό το νοµοσχέδιο παίρνουµε πίσω τον ΑΔΜΗΕ
και τη «µικρή» ΔΕΗ που εσείς, µε νοµοσχέδιο δικό σας θέλατε
να εκποιήσετε. Ας αφήσουµε, λοιπόν, το παραµύθι ποιος εκποιεί
τον δηµόσιο πλούτο. Για να µην πάω πολύ πίσω στη χαρά του εκσυγχρονισµού όπου εκποίησε τον ΟΤΕ και ξεκίνησε µετά από
εκεί το ξήλωµα της κάλτσας του τραπεζικού συστήµατος και
όλων των υπολοίπων. Μη σκίζετε, λοιπόν, τα ρούχα σας για το
ταµείο.
Επίσης, όσον αφορά τις υποστηρίξεις που ξαφνικά ανακαλύψατε, την Παρασκευή στην επιτροπή όπου ήρθαν κάποιοι θεσµικοί φορείς, σας είπαν τα εξής και θα φέρω δύο παραδείγµατα:
Ένα είναι το παράδειγµα από τους εκπροσώπους του φορέα της
µπίρας. Τι σας είπε ο πρόεδρός τους; Ότι στην εξαετία 20092015 από τα 130 εκατοµµύρια ευρώ χάθηκαν τα 100 εκατοµµύρια ευρώ. Ε, µην εµφανίζεστε τώρα υποστηρικτές σε κάτι που
εσείς το καταστρέψατε. Τι σας είπαν οι εκπρόσωποι των καπνικών προϊόντων; Ότι µέσα σε µια εξαετία βάλατε τόσους ειδικούς
φόρους, που το συγκεκριµένο προϊόν εµπορικά έχει καταστραφεί. Μην εµφανίζεστε, λοιπόν, υποστηρικτές των πραγµάτων που
εσείς καταστρέψατε. Δεν έχουµε µνήµη χρυσόψαρου ούτε και οι
άνθρωποι τους οποίους καταστρέψατε έχουν µνήµη χρυσόψαρου.
Θέλω να κλείσω µε ένα προβληµατικό άρθρο κατά την άποψή
µου. Το άρθρο 56, που αφορά τον ηλεκτρονικό τζόγο, έχει πολλά
προβλήµατα, ένα εκ των οποίων –το σηµαντικότερο- είναι ότι φορολογεί κλιµακωτά τον ΟΠΑΠ και τις είκοσι τέσσερις εταιρείες
ηλεκτρονικού τζόγου, µε αποτέλεσµα κατ’αρχήν να θεωρείται
αθέµητος ανταγωνισµός.
Κατά δεύτερον, επειδή ο ΟΠΑΠ δεν είναι χριστιανική εκκλησία,
θα µετακυλήσει αυτό το κόστος στους πράκτορες. Αυτό σηµαίνει
ότι θα τους κόψει προµήθειες και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι
να ανταπεξέλθουν σε µια διαδικασία που ήδη είναι δύσκολη για
αυτούς. Μάλιστα, όταν οι είκοσι τέσσερις εταιρείες του ηλεκτρονικού τζόγου το 2015 έχουν δηλώσει όλα και όλα 116 εκατοµµύρια ευρώ, κάτι πρέπει να κάνουµε, γιατί και οι είκοσι τέσσερις
έχουν έδρα στο εξωτερικό. Να ελεγχθούν, λοιπόν, αυτές οι εταιρείες, να κλείσουν όσες παρανοµούν και να φορολογηθούν και
αυτές στο 35%, για να έχουµε και µια άποψη δικαιοσύνης για το
τι ακριβώς είναι η φορολόγηση των κερδών σε µεγάλες εταιρείες. Γιατί δεν µπορεί µια εταιρεία που είναι στα νησιά Κέυµάν,
µε έναν σέρβερ να βγάζει κέρδη, να µη φορολογείται καθόλου
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και την ίδια στιγµή οι πράκτορες οι οποίοι έχουν λειτουργικά
κόστη, πληρώνουν την εφορία τους, δεν καταφεύγουν σε φοροδιαφυγή γιατί δεν µπορούν, να πληρώνουν διαφορετικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτήν την έννοια, το συγκεκριµένο άρθρο έχει πρόβληµα
και πρέπει να λυθεί άµεσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταµάτης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω
να είµαι όσο το δυνατόν πιο σύντοµος και περιεκτικός µέσα στον
«αρκετό» χρόνο που έθεσε η ευαισθησία της Κυβέρνησης στους
Βουλευτές για να συζητήσουν για το παρόν νοµοσχέδιο. Είναι
τόσο άνετος χρόνος όσο εµείς να µην προλάβουµε να πούµε τις
απόψεις µας, τόσο άνετος χρόνος όσο εσείς –οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ- να µην καταλάβετε τι ψηφίζετε και τόσο άνετος χρόνος
µέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε να µην ασχοληθεί πολλές µέρες
ο ελληνικός λαός µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Ξεκινώ από ένα ψέµα και θα συνεχίσω µε δύο αλήθειες. Ψέµα
πρώτον: Ο κ. Τσίπρας, λίγες µέρες µετά τη Σύνοδο Κορυφής στις
Βρυξέλλες στις 15-7-2015 στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ
είπε επί λέξει, όσον αφορά στο Ταµείο: «Αυτό στο οποίο καταλήξαµε µε σκληρή κόντρα, ως τις 9 το πρωί, ήταν τελικά να φτιαχτεί ένα ταµείο στην Ελλάδα, όπως το ΤΑΙΠΕΔ, µε διοίκηση
ελληνική».
Αυτό ψηφίζατε, κύριοι συνάδελφοι; Είναι ελληνική η διοίκηση;
Είναι το εποπτικό συµβούλιο ελληνικό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ασφαλώς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ασφαλώς λέτε, έτσι; Προφανώς
στο µυαλό σας θα έχετε Έλληνες τύπου Πίου-Πίου για να το λέτε
αυτό. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταµείο;
Ότι τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ την ορίζαµε εµείς, η ελληνική πολιτική εξουσία και η Βουλή. Τους αλλάζαµε όποτε θέλαµε. Απολογούνταν σε εµάς. Υπήρχαν δύο παρατηρητές ξένοι µόνο. Τώρα
έχουµε τρεις δικούς µας στο εποπτικό συµβούλιο, υποτίθεται,
και θα συµφωνεί η τρόικα ποιοι θα είναι. Αυτό ψηφίζετε σήµερα.
Επίσης, αυτοί θα αποφασίζουν µε την γνωστή πλειοψηφία τέσσερις στους πέντε ποιος θα είναι ο πρόεδρος και ο διευθύνων
σύµβουλος αυτού του ταµείου.
Κύριε Τσακαλώτε, επειδή θα αναφερθώ σε εσάς, σας λέω προκαταβολικά αν θέλετε, να µείνετε.
Αλήθεια πρώτη. Ο κ. Μοσκοβισί πριν από δεκαπέντε µέρες
ανήρτησε στην προσωπική του ιστοσελίδα το εξής: «Μόνο µε αυτή
την Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα θα περνούσαν αυτά τα µέτρα». Είναι
αλήθεια, γιατί υπογράφετε ό,τι αρνηθήκαµε εµείς, όπως παραδείγµατος χάριν, τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, την άρνησή
µας να αποδεχθούµε την άρση του ειδικού καθεστώτος για τα
νησιά, όπως τώρα και για το νέο ΤΑΙΠΕΔ, για το νέο υπερταµείο.
Αυτή, λοιπόν, η φράση του κ. Μοσκοβισί, κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, ότι µόνο µε τον κ. Τσίπρα µπορούσαν να περάσουν τα
µέτρα, είναι έπαινος ή ψόγος; Εσείς θα το κρίνετε.
Όµως, εµφανίζεσθε εδώ να ισχυρίζεσθε ότι τάχα αυτή η ρύθµιση είναι καινούρια, που προέκυψε κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. Δεν είναι αλήθεια. Ο κ. Σκουρλέτης που είναι εδώ, σε
µια συνέντευξη που έδωσε στις 30-8-2013 λέει: «Είναι δυνατόν να
κάνει τέτοιο έγκληµα η Κυβέρνηση;». Το λέω επιγραµµατικά. Θεωρούσε έγκληµα τη δηµιουργία αυτού του υπερταµείου. Θα το
καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά.
Ο δε κ. Τσακαλώτος το 2013 µαζί µε την κ. Δούρου καταθέτουν
µια ερώτηση στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Στουρνάρα, µε τσαχπίνικο τρόπο. Κύριε Υπουργέ, συνηθίζετε να κάνετε κουτοπόνηρες ερωτήσεις, µε τσαχπίνικο τρόπο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άλλο
κουτοπόνηρες, άλλο τσαχπίνικες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και τα δύο τα έχει.
Προσπαθεί να εκµαιεύσει από τον κ. Στουρνάρα αν θα προχωρήσουµε σ’ αυτό το έγκληµα. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
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Η απάντηση έρχεται από τον κ. Στουρνάρα δύο φορές. Μια µε
την απάντηση που δίνει στην ερώτησή σας και µια µε απάντηση
που δίνει στο «ΈΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ». Διαβάζω από την εφηµερίδα «ΠΟΝΤΙΚΙ»: ΈΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1ης Σεπτεµβρίου
2013 µε τη δήλωση «η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
δηµοσίου γίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και την ελληνική Κυβέρνηση. Κι
αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει»
Βγάζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένα συµπέρασµα,
γιατί τραβήχτηκε το χαλί από τον Σαµαρά, γιατί στρώθηκε το χαλί
στον κ. Τσίπρα και γιατί έπρεπε το ελληνικό δηµόσιο, η Ελλάδα,
να χρεωθεί επιπλέον 86 δισεκατοµµύρια αχρείαστα; Για να βγάλετε συµπεράσµατα.
Επίσης, θέλω να προβώ σήµερα σε µια αποκάλυψη. Υποτίθεται
ότι συζητάµε για πράγµατα που δεν τα γνωρίζουµε. Ναι, κύριοι.
Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο Σόιµπλε, που αρνηθήκαµε εµείς.
Σήµερα έρχεται µε µία τροποποίηση. Είναι σχέδιο Σόιµπλε-Μοσκοβισί, γιατί σ’ αυτό το διάστηµα...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Γιατί δεν το λέγατε τότε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Διότι εµείς αρνιόµασταν. Δεν κάναµε αυτήν την υποτιθέµενη γενναία δική σας διαπραγµάτευση,
για να υποχωρήσουµε την άλλη µέρα.
Έχει µπει δάκτυλος, λοιπόν και του γαλλικού κράτους. Εγώ
δεν χρειάζοµαι κάποια άλλη µαρτυρία.
Ο εισηγητής σας, εσείς, κύριε, που µιλάτε και διαµαρτύρεστε,
ξέρετε τι είπατε στην επιτροπή της Βουλής; Είναι καταγεγραµµένο και θα το καταθέσω. Είπατε ότι κάνουµε τέτοιου είδους οργανισµούς, όπως, για παράδειγµα, η Γαλλία, µε την οποία η
ελληνική Κυβέρνηση συνεργάστηκε συστηµατικά και στενά για
το σχεδιασµό και τη δηµιουργία του νέου ταµείου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Βεβαίως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Υπάρχει καµµία αµφιβολία για την
ελληνικότητα αυτού του σχεδίου;
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ενοχλούµε, έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Σταµάτη, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εξάλλου, και ο κ. Βερναρδάκης που µίλησε πριν από λίγο, µίλησε για µία καινούργια γενική γραµµατεία. Είναι σωστή, αλλά
µπορώ να καταλάβω από το ύφος, από την όψη που λέµε –γιατί
τα πέρασα στις διαπραγµατεύσεις- τη συµβολή των Γάλλων συµβούλων στην τελική διατύπωση αυτού του νοµοθετήµατος.
Κλείνω µε την αναφορά στον κ. Τσακαλώτο.
Κύριε Τσακαλώτο, κάνατε εχθές µία ακόµα αναφορά στον κ.
Σαµαρά. Βέβαια, αυτό δεν είναι πρωτοτυπία. Κάθε µέρα ξυπνάτε
και κοιµάστε µε τον Σαµαρά, γιατί έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη
και δεν µπορείτε να τον φθάσετε.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Χοροπηδάτε και το θέαµα να χοροπηδάτε για να φθάσετε τον
πήχη Σαµαρά είναι κωµικό και σας ενοχλεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Όµως, πέρα απ’ αυτά, κάνατε µία
αναφορά στον κ. Μητσοτάκη και του είπατε: «Μην ακούς αυτά
που λέει ο κ. Σαµαράς, διότι δεν θα γίνεις Πρωθυπουργός».
Τι είναι αυτό, κύριε Τσακαλώτο; Είναι συµβουλή ή απειλή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπά επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τις ελληνικές κυβερνήσεις, λοιπόν, σ’ αυτόν τον τόπο ακόµα
τις εκλέγει ο ελληνικός λαός, ακόµα και όταν κάνει λάθη, όπως
µε εσάς. Και ξέρετε πότε θα το ανατρέψει αυτό το λάθος;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Με τον Σαµαρά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Την άνοιξη του 2017. Ο Μητσοτάκης θα γίνει Πρωθυπουργός, έξω και πέρα από τις απειλές, που
πριν από λίγο αναφέρατε.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έγινε αντιληπτό αυτό; Αυτήν την απειλή, λοιπόν, δεν την
ακούµε.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Σταµάτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
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βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Μηταράκης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλώ, κύριε Μηταράκη, να τηρούµε τον χρόνο, διότι δεν
θα µιλήσουν πολλοί Βουλευτές. Δεν φταίτε εσείς. Απευθύνοµαι
σε όλους.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα πολλοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στην
προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν αυτήν την τεράστια µεταστροφή απ’ αυτά που έλεγαν προεκλογικά σ’ αυτά που πράττουν
µετεκλογικά, ακολουθούν το αφήγηµα, τη ρητορική ότι είναι τα
τελευταία µέτρα, ότι φθάσαµε στο τέλος και ότι η Ελλάδα από
εδώ και πέρα θα πάει καλά.
Ίσως έχουν δίκιο σε ένα πράγµα. Ίσως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να έχετε δίκιο ότι αυτό είναι το τελευταίο
µνηµόνιο που καλείται να ψηφίσει η ελληνική Βουλή, διότι σήµερα παραδίδουµε σε διεθνή έλεγχο όλη τη δηµόσια περιουσία.
Κρατάµε το ΤΑΙΠΕΔ, κρατάµε αυτό για το οποίο εσείς αντιδράσατε στο παρελθόν, του οποίου το 100% των εσόδων θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο χρέος, φέρνετε στο ταµείο και ό,τι είχε
µείνει απ’ έξω και αυτό που ήταν όλο δικό µας, τώρα είναι 50%
δικό µας, διότι το 50% θα πάει και αυτό στο χρέος.
Άρα, στη Βουλή δεν θα συζητήσουµε ξανά για ιδιωτικοποιήσεις, όπως και για την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων, διότι
όλα τα δάνεια, κόκκινα και πράσινα, πηγαίνουν σε ξένα «funds»
µε έδρα όχι στην Ελλάδα, όπως λέγατε αρχικά, αλλά ούτε και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, ξέρω ότι ο κ. Σταθάκης θα πει ότι για τα στεγαστικά πρώτης κατοικίας θα καθυστερήσουµε δεκαοκτώ µήνες. Πράγµατι,
τα funds χρειάζονται δεκαοκτώ µήνες µέχρι να οργανώσουν το
γραφείο τους και να είναι έτοιµοι να πάρουν και αυτά τα δάνεια.
Επίσης, αυτή η Βουλή δεν θα χρειαστεί να συζητήσει ξανά νέα
δηµοσιονοµικά µέτρα, γιατί σήµερα δίνουµε στον Υπουργό Οικονοµικών τη δυνατότητα να αποφασίζει µόνος του να κόβει µισθούς και συντάξεις, όπου κρίνει και να βάζει φόρους, όπου
κρίνει αυτός.
Με αυτήν την έννοια, ναι, ίσως είναι το τελευταίο µνηµόνιο που
ψηφίζει η Βουλή, αλλά είναι και ένα τεράστιο πλήγµα στο κοινοβουλευτικό µας πολίτευµα. Παραδίδουµε το δικαίωµα της χώρας
να διαχειριστεί την περιουσία της, παραδίδουµε το δικαίωµα της
Βουλής να νοµοθετεί. Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο στηρίζεται στη βασική φιλοσοφία της Αριστεράς: Φόροι, φόροι,
φόροι παντού για να συντηρούµε και να µεγαλώνουµε το κράτος.
Θα κάνω µια ειδική αναφορά σε ένα θέµα που αφορά τα νησιά
µας, τον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, το οποίο είναι κατάκτηση
ελληνική, είναι µέρος του κοινοτικού κεκτηµένου για την Ελλάδα,
απορρέει από το Σύνταγµα, από τη ρήτρα νησιωτικότητας. Και ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, στην πρότασή του προς
τους θεσµούς τον Ιούνιο του 2015 έδωσε αυτό που οι προηγούµενες κυβερνήσεις αρνήθηκαν. Και έρχεστε σήµερα µε το άρθρο
52 να εφαρµόσετε την κατάργηση του µειωµένου συντελεστή
ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, στα περισσότερα από 1-1-2017. Αυτή τη
διάταξη, όπως είχαµε πει και το καλοκαίρι, η Νέα Δηµοκρατία
την καταψηφίζει.
Μια, όµως, που µιλάµε για φόρους να πω κάτι; Δηµιουργείτε
και έναν νέο συντελεστή ΦΠΑ, στο 30% για το τηλέφωνο και στο
35%, ουσιαστικά, για τη συνδροµητική τηλεόραση. Αγνοείτε,
όµως, τι γίνεται στην πραγµατικότητα. Αγνοείτε πλέον ότι πολλά
νοικοκυριά δεν έχουν πλέον σταθερό τηλέφωνο, γιατί στηρίζονται στην κινητή τηλεφωνία. Αγνοείτε ότι η αγορά αλλάζει και
µέσω video streaming πολύς κόσµος πλέον δεν θέλει, δεν χρησιµοποιεί συνδροµητική τηλεόραση. Φορολογείτε, λοιπόν, αυτές
τις αγορές που από µόνες τους αντιµετωπίζουν µεγάλα θέµατα.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, θα µου πείτε πως αυτό είναι το λιγότερο.
Αυτό, όµως, που βλέπουµε τελικά είναι πως η φοροκαταιγίδα
είναι δικιά σας επιλογή, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος της Ευ-
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ρωπαϊκής Επιτροπής σε µια ασυνήθιστη δήλωση, ότι, δηλαδή,
είναι επιλογή της Κυβέρνησης να βάλει φόρους αντί να κόψει δαπάνες.
Τον Αύγουστο λέγατε σε αυτήν την Αίθουσα ότι ψηφίζετε, γιατί
αµέσως θα πάρετε κούρεµα του χρέους. Δυστυχώς, δεν υπάρχει
πλέον κούρεµα του χρέους στη δικιά σας ρητορική. Τελικά, θα
αποδειχθεί ότι το PSI και η εθελοντική επαναγορά του 2012 ήταν
οι µόνες δύο ουσιαστικές µειώσεις στην ονοµαστική αξία του
χρέους. Πήγαµε τελικά από τα «perpetual bonds» του κ. Βαρουφάκη, στο «perpetual µνηµόνιο» του κ. Τσακαλώτου, από τα οµόλογα στο διηνεκές στο µνηµόνιο στο διηνεκές.
Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µην έχουµε νέα
µέτρα πρέπει κάτι θετικό να συµβεί στην ελληνική οικονοµία, πρέπει να επιστρέψουµε σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης σαν και
αυτούς που κληρονοµήσατε το 2014 και τους χάσατε.
Και ερωτώ: Ποιο είναι το σχέδιο αυτής της Κυβέρνησης -έχουν
περάσει δεκαοκτώ µήνες- για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας; Νέες επενδύσεις δεν φέρνετε. Σύµφωνα µε το ΚΕΠΕ, την
µελέτη του Μαΐου του 2014, η προηγούµενη διακυβέρνηση
έφερε 37,6 δισεκατοµµύρια νέες επενδύσεις στον τόπο, αυτές
που σήµερα υλοποιείτε, όπως τον TAP που φέρει την υπογραφή
του Αντώνη Σαµαρά, όπως τις επενδύσεις στα περιφερειακά αεροδρόµια. Όµως, νέες επενδύσεις δεν έχετε φέρει, µια καινούργια δεν έχετε φέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Τελειώνω σε λίγα δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε.
Άρα το 2017, το 2018, το 2019 από πού θα έρθει η ανάπτυξη,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια χώρα που ακόµα δεν έχει
αναπτυξιακό νόµο, σε µια χώρα που είναι φορολογικά µη ανταγωνιστική και σε µια χώρα που παραµένει φορολογικά ασταθής;
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα ακόµα βήµα στη λάθος κατεύθυνση και θα οδηγήσει αναγκαστικά, δυστυχώς, σε νέα µέτρα.
Γι’ αυτό το καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ και
εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά
πρέπει να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος θα
φύγει. Μπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κατατέθηκε νοµοτεχνική µεταβολή για το άρθρο 106 του νόµου κατατέθηκε υπογεγραµµένη από τον κ. Σταθάκη και µας
µοιράστηκε εδώ και λίγη ώρα- η οποία αφορά πλήρη επαναδιατύπωση στην πραγµατικότητα της ποινικής διάταξης, η οποία
είναι η διάταξη η οποία εξαλείφει το αξιόποινο του συνόλου του
κλάδου που εµείς ή εν πάση περιπτώσει η ελληνική κοινωνία
οριοθετεί ως διαπλοκή.
Κατά τούτο, η διατύπωση της διάταξης, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, έχει τεράστια σηµασία. Αυτό που θα ήθελα να σας
ρωτήσω -και γι’ αυτό σας καθυστέρησα και ευχαριστώ πολύείναι ότι η νοµοτεχνική µεταβολή, ενώ αφορά διάταξη ποινικού
νόµου, δεν φέρει την υπογραφή σας. Άρα το πρώτο µου ερώτηµα είναι αν την υπογράφετε.
Το δεύτερό µου ερώτηµα είναι εάν υπάρχει άποψη της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Διότι αυτή η διάταξη εδώ, που είναι διάταξη
ποινικού νόµου, αφορά αλλαγή του ν.3959/2011 για την οποία,
κατά το κείµενο του νόµου, το οποίο δεν τροποποιήσατε, απαιτεί
εισήγηση της ιδίας Επιτροπής Ανταγωνισµού, την οποία ούτως
ή άλλως εσείς προ ολίγων ηµερών έχετε ορίσει.
Επί τη ευκαιρία, επειδή µιλάµε για τον ευρύτερο κύκλο που
εσείς ονοµάζετε διαπλοκή, ηθικό πλεονέκτηµα και λοιπά και το
οποίο αξιόποινο εδώ φαίνεστε να εξαλείφετε, ο κ. Σταϊκούρας
στην επιτροπή -και το παρατήρησε και συνάδελφος της Πλειοψηφίας προηγουµένως µε κοµψότερη διατύπωση, κύριοι Υπουργοίστο άρθρο 56 ζήτησε τον κατάλογο των εταιρειών τυχερών παιγνίων που ευνοούνται µε αυτήν την διάταξη της κλιµακωτής φο-
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ρολόγησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Υπουργέ, πριν από την ψήφιση,
µήπως µπορούµε να έχουµε κι αυτόν τον κατάλογο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παρασκευόπουλε, θέλετε να απαντήσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε.
Η διάταξη του άρθρου 106 βρίσκεται στο κύριο σώµα του
νόµου. Ο επισπεύδων Υπουργός είναι ο κ. Σταθάκης και γι’ αυτό
υπογράφει. Προσωπικά δεν έχω καµµία αντίρρηση, κύριε Δένδια
-όντως έχει ένα ποινικό περιεχόµενο- να προσθέσω τη δική µου
υπογραφή αυτήν τη στιγµή στη σχετική νοµοτεχνική βελτίωση.
Η άποψη ήταν ότι όποιος συντάσσει τη διάταξη, το κύριο άρθρο,
συντάσσει και τη νοµοτεχνική βελτίωση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Άρα θα την υπογράψετε κι εσείς;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ωραία.
Αν µου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αν έχετε την καλοσύνη τότε, κύριε
Υπουργέ, επειδή δεν έχει νόηµα να ρωτήσω επ’ αυτού τον κ. Σταθάκη, θα πρέπει να µας εξηγήσετε, αφού τη συνοµολογείτε, το
νόηµά της σε σχέση µε το νόηµα της προηγούµενης. Διότι ενώ η
προηγούµενη αφορά συρρέοντα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κοιτάξτε, εδώ είναι -για να µιλήσουµε
τη λαϊκή γλώσσα- οιονεί αµνηστία, εξάλειψη αξιοποίνου βαρυτάτων πράξεων πιθανόν και σε βαθµό κακουργήµατος. Στην αρχική
διάταξη υπάρχει η λέξη «συρροή». Εδώ πονηρά -θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η αλλαγή, κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης,
εκ του πονηρού πιθανότατα σας έχει υποβληθεί, επειδή εσείς δεν
είστε νοµικός- αναφέρεται σε συναφή. Θεωρώ ότι αυτή είναι
αδόκιµη προσπάθεια να διευρυνθεί ακόµα περισσότερο ο κύκλος
εξάλειψης των αδικηµάτων. Και γι’ αυτό θα ήθελα να έχω την ερµηνευτική δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης ως προς το ποια
συγκεκριµένα αδικήµατα αφορά η συγκεκριµένη εξάλειψη του
αξιοποίνου ως εδώ διατυπώνεται.
Κι επίσης, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης -αυτό, όµως, θα
σας το ρωτήσουµε και µε κοινοβουλευτικό έλεγχο- να µας πείτε
ποιους αφορά αυτή η διάταξη.
Και σας παρακαλώ θερµά, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, µαζί µας αναζητήστε και αυτό που ο κ.
Σταϊκούρας ζήτησε στη διάταξη του άρθρου 56, δηλαδή το ποιες
εταιρείες τυχερών παιγνίων ευνοούνται. Διότι µιλάτε επί δεκαοκτώ µήνες κατά της διαπλοκής. Αυτές τις διατάξεις κοιτάξτε τις.
Θα σας συνοδεύουν πολλά χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κ. Γεώργιος Σταθάκης, ζήτησε να τοποθετηθεί επί των κόκκινων δανείων κι έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
θέλω να απαντήσω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θέλετε να απαντήσετε τώρα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλιστα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συγγνώµη. Νόµιζα
ότι δεν θέλατε να απαντήσετε τώρα.
Ορίστε, κύριε Παρασκευόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Δένδια, οι
συλλογισµοί σας ξεκινούν µε µια λανθασµένη βάση. Δεν πρόκειται για κρυπτοαµνηστία, δεν πρόκειται για παραγραφή υπό
όρους. Εδώ η ρύθµιση αυτή δεν αφορά κάποιες πράξεις, οι
οποίες έγιναν και πιθανώς φωτογραφικώς να αµνηστεύονται ή
να χαρίζονται ή οτιδήποτε άλλο. Είναι µια ρύθµιση πάγια, η οποία
ορίζει περί του µέλλοντος. Και ορίζει ότι οποιοσδήποτε πληρώσει
τα πρόστιµα και εξοφλήσει αυτά τα οποία των βαραίνουν, θα
µπορεί να ωφελείται µε την εξάλειψη του αξιοποίνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Εννοείτε ότι δεν καλύπτει πράξεις που
έχουν ήδη τελεστεί στο παρελθόν;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα καλύψει αορίστως και πάλι…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: A! Εδώ είµαστε τώρα, λοιπόν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι «Α!». Παρακαλώ, πριν κάνετε το «Α!», ακούστε µε.
Κάθε διάταξη ποινική ασφαλώς όταν είναι επιεικέστερη καλύπτει και προηγούµενες πράξεις. Καµµία όµως συγκεκριµένη.
Είναι ένας νόµος, ο οποίος ισχύει για το µέλλον και καλύπτει και
προηγούµενες πράξεις, όπως καλύπτουν όλοι οι επιεικείς ποινικοί νόµοι, σύµφωνα µε τις πάγιες ρυθµίσεις του Ποινικού Κώδικα,
αν θυµάµαι καλά, το άρθρο 2. Τίποτα καινούργιο, λοιπόν.
Ως προς το ερώτηµά σας, δε, για το ποιους αφορά, η απάντησή µου σαφώς και καθαρά είναι…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ποιες πράξεις κατ’ αρχάς;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τις πράξεις, τις
οποίες περιγράφει η διάταξη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Με τη λέξη «συναφείς»;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κοιτάξτε, τις πράξεις τις περιγράφει η διάταξη. Η διάταξη, όµως, δεν περιγράφει
πρόσωπα και δεν περιγράφει δράσεις µε κανέναν απολύτως
τρόπο. Διότι ο νόµος είναι απρόσωπος και ορίζει, βεβαίως, περί
του µέλλοντος.
Επαναλαµβάνω ότι η έννοια της διατάξεως εξ αρχής ήταν να
εξαλείφει το αξιόποινο των παραβάσεων του ελεύθερου ανταγωνισµού. Στην περίπτωση που υπάρχει πραγµατική συρροή και
άλλων πράξεων µε αυτή, δεν καλύπτεται. Και προκειµένου να
γίνει πιο σαφές αυτό, έγινε η αναδιατύπωση, η οποία αναφέρεται
ρητά πλέον στο αξιόποινο των σχετικών εγκληµάτων που στοιχειοθετούνται µε την ίδια παράβαση.
Εάν αυτό δεν σας φαίνεται σαφές, µπορεί ακόµα και αυτό να
βελτιωθεί. Πάντως, είναι σαφές ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται
µόνο στις πράξεις παραβίασης του ελεύθερου ανταγωνισµού και
όχι σε άλλες, οι οποίες κατά πραγµατική συρροή, κατά σύµπτωση ή κατά ταυτόχρονη τέλεση µπορούν να συνυπάρχουν,
όπως είναι πράξεις άσκησης βίας, εκβίασης ή οτιδήποτε άλλο.
Καταθέτω τη σχετική τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση,
η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, για την εισήγηση της
Επιτροπής Ανταγωνισµού δεν µου απαντήσατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πριν δώσω τον
λόγο στον Υπουργό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένας
µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είχα δώσει προηγουµένως τον λόγο στον κ. Σταθάκη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Η τοποθέτησή µου αφορά τη διάταξη
στην οποία αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
και απάντησε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα σας δώσω τον
λόγο αµέσως µετά τον κ. Σταθάκη.
Κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Σχετικά µε την γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ήθελα να σας πω ότι η γνωµοδότηση υπάρχει και
είναι συµβατή για το προηγούµενο άρθρο, για το 105.
Για το ποινικό σκέλος, όπως ξέρετε, δεν γνωµοδοτεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Αφορά άλλη αρχή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν είναι έτσι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Έτσι είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κασιδιάρη,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η παρούσα διάταξη ασφαλώς και έχει προστεθεί στο παρόν
νοµοσχέδιο για να συγκαλύψει εγκλήµατα. Αλλά δεν είναι η µόνη.
Και στο άρθρο 193, παράγραφος 7, αναφέρεται επί λέξει: «Εις
ό,τι αφορά στο Διοικητικό Συµβούλιο του Υπερταµείου Αποκρατικοποιήσεων…» -που θα διοικούν ασφαλώς ξένοι- «…τα µέλη
του…» -δηλαδή οι ξένοι επικυρίαρχοι της χώρας- «…δεν έχουν
αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, παρά µόνο για δόλο ή βαριά αµέλεια».
Δηλαδή, έχουµε προκαταβολικά απόλυτη συγκάλυψη όποιου
εγκλήµατος θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θα είναι ξένοι
επικυρίαρχοι στην Ελλάδα, από την παρούσα Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Όλο αυτό το νοµοσχέδιο βρίθει αναλόγων διατάξεων, οι
οποίες έχουν έναν και µόνο στόχο: Να συγκαλύψουν αυτούς, οι
οποίοι έχουν µετατρέψει τη χώρα σε ένα άθλιο προτεκτοράτο
ξένων δυνάµεων.
Όµως να µην µιλάει για συγκάλυψη εγκληµατιών η Νέα Δηµοκρατία. Είναι γνωστά τα έργα και οι ηµέρες του συγκεκριµένου
κόµµατος και γνωστή η τροπολογία που έφερε νύχτα για τη συγκάλυψη αναλόγων εγκληµάτων τραπεζιτών που έδωσαν θαλασσοδάνεια σε κόµµατα.
Εποµένως, η Χρυσή Αυγή καταγγέλλει και τη Συγκυβέρνηση
και τη δήθεν Αντιπολίτευση, διότι µε τέτοιου είδους αισχρά νοµοθετήµατα έχουν στόχο να καλύψουν εγκληµατικές πράξεις,
βαρύτατα κακουργήµατα σε βάρος Ελλήνων πολιτών.
Στο ζήτηµα αυτό θα επανέλθω και στη δευτερολογία µου αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Συρµαλένιος,
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
Παρακαλώ, κύριε Συρµαλένιε, να τηρήσετε τον χρόνο για να
µιλήσουν περισσότεροι Βουλευτές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθούµε σήµερα, που ουσιαστικά είναι η τρίτη ηµέρα συζήτησης του πολυνοµοσχεδίου µετά
τις δύο συνεδριάσεις στις επιτροπές, µία συζήτηση που εγώ θα
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τη χαρακτηρίσω ως συνέχεια των συζητήσεων παλαιάς κοπής
που γίνονταν σε αυτό το Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και σε πολύ
µεγάλο βαθµό συζήτηση εξακολούθησης του παραλόγου.
Και το λέω αυτό, διότι πολλοί συνάδελφοι κυρίως από την
Αξιωµατική αλλά και τη λοιπή Αντιπολίτευση, µιλάνε σήµερα εδώ
και καταλογίζουν ευθύνες στη δική µας Κυβέρνηση σαν να µην
έχουν περάσει έξι, εφτά χρόνια επιτροπείας, σαν να µην έχουµε
φτάσει σε κατάσταση χρεοκοπίας τη χώρα που την παραλάβαµε
στον πάτο του βαρελιού και διαχειριζόµαστε κυριολεκτικά τη
λάσπη αυτού του πάτου και σαν να µην έχουν ψηφίσει πέρυσι,
εκείνη τη νύχτα στις 14 Αυγούστου, αυτά τα µέτρα τα οποία ολοκληρώνονται σήµερα.
Προσπαθούν, δηλαδή, να αποσείσουν τις ευθύνες τους και να
εµφανιστούν σήµερα από ευνοϊκή θέση, βεβαίως, ότι καταψηφίζουν τα δηµοσιονοµικά µέτρα. Και ποια είναι αυτά; Είναι το 1%
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, δηλαδή το 1,8 δισεκατοµµύριο, τα οποία συµπληρώνουν τα µέτρα των 5,4 δισεκατοµµυρίων και στα οποία έχουµε συµφωνήσει και συνοµολογήσει.
Εποµένως, γιατί όλη αυτή η ιστορία; Για να φανούµε αρεστοί
στους ψηφοφόρους µας και να καταλογίσουµε ευθύνες προς
τους άλλους;
Αυτό ισχύει για όλες τις διατάξεις. Και για τη διάταξη για τα
νησιά που εµένα µε καίει, προφανώς ισχύει. Πέρυσι όλοι οι συνάδελφοι από ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δηµοκρατία ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι,
ψηφίσαµε την κατάργηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στο
Αιγαίο. Και αυτή µε τρεις κατηγορίες νησιών, όπως ανέφερε προηγουµένως και ο συνάδελφος κ. Γάκης. Σήµερα έρχονται και µας
κατακεραυνώνουν ότι δήθεν εµείς ξεπουλάµε τα νησιά, ενώ
αυτοί τα υπερασπίζονται.
Εγώ, λοιπόν, θεωρώ ότι πράγµατι είναι λάθος αυτό το άρθρο.
Καλώ την Κυβέρνηση και τους Υπουργούς µέχρι το τέλος του
χρόνου να έχουµε ψηφίσει αντισταθµιστικά µέτρα, τα οποία ξέρω
ότι είναι υπό επεξεργασία. Έχουµε συµβάλλει και εµείς σε αυτήν
την επεξεργασία. Και θα συµβάλλουµε ακόµη περισσότερο, έτσι
ώστε µέχρι τέλος του χρόνου πραγµατικά να υπάρχουν αντισταθµιστικά µέτρα σε όφελος των µόνιµων κατοίκων.
Θέλω να αναφέρω δύο µικρά ζητήµατα για τη νησιωτικότητα.
Πρώτον, υπάρχει στις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και είναι θετικό αυτό- ότι ενώ µέχρι τώρα το 0,2% των εσόδων
των Δηµοτικών Λιµενικών Νησιωτικών Ταµείων πήγαιναν απευθείας στη ΡΑΛ, τώρα µε κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστεί
ποια δηµοτικά λιµενικά νησιωτικά ταµεία θα συµµετέχουν σε αυτούς τους πόρους που θα πηγαίνουν στην Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων. Δηλαδή, θα εξαιρεθούν πολλά νησιά, έτσι ώστε να µην
επιβαρυνθούν ακόµα περισσότερο µε αυτούς τους πόρους.
Και δεύτερον, έντεκα Βουλευτές έχουµε καταθέσει µία τροπολογία για να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους των µικρών
νησιών µε πληθυσµό λιγότερο των τριακοσίων ατόµων. Θα παρακαλέσω την πολιτική ηγεσία να την κάνει αποδεκτή και από
εκεί και πέρα να προχωρήσουµε.
Έρχοµαι τώρα να πω δύο πραγµατάκια για τις διατάξεις του
Υπουργείου Ναυτιλίας. Κατ’ αρχάς, θεωρώ ότι και η Ρυθµιστική
Αρχή Λιµένων -µε τη νέα της µορφή που θεσµοθετείται- αλλά και
η Δηµόσια Αρχή Λιµένων, µαζί µε τη Γενική Γραµµατεία του
Υπουργείου, ρυθµίζουν και εποπτεύουν τη συνολική λιµενική πολιτική της χώρας. Θεωρώ ότι η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων επανατοποθετείται σε σωστές βάσεις. Είχε θεσµοθετηθεί το 2013.
Παρέµεινε υποστελεχωµένη και αδύναµη. Ουσιαστικά δεν
άσκησε τον ρόλο της. Σήµερα, όµως, µπορεί να τον ασκήσει στα
πλαίσια της ρύθµισης του ανταγωνισµού.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
Τρίτον, θεωρώ κατάκτηση τη Δηµόσια Αρχή Λιµένων, η οποία
αντανακλά την ευρωπαϊκή λιµενική πολιτική. Είναι ένα ευρωπαϊκό
κεκτηµένο που θέλει να υπάρχουν σε όλα τα λιµάνια τα port authorities. Και αυτή η Δηµόσια Αρχή Λιµένων εναρµονίζει την λιµενική πολιτική µε το ευρωπαϊκό λιµενικό σύστηµα. Η Δηµόσια Αρχή
Λιµένων, ως ανεξάρτητη υπηρεσία στα πλαίσια του Υπουργείου,
ενσαρκώνει αυτό που γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά λιµάνια. Εποπτεύει, ελέγχει και εφαρµόζει τις συµβάσεις παραχώρησης των
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ιδιωτικοποιηµένων λιµένων, υπερασπίζοντας ουσιαστικά τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνω. Δεν έχω χρόνο. Εκείνο που
θέλω να πω είναι ότι αυτά τα µέτρα που ψηφίζουµε σήµερα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι τα τελευταία σκληρά δηµοσιονοµικά
µέτρα. Ελπίζω ότι από την Τρίτη το βράδυ θα ξεκινήσει µια νέα
εποχή για τη χώρα µας, για τον ελληνικό λαό. Και σε αυτήν τη
νέα εποχή η Αριστερά θα είναι πρωταγωνιστής, όπως γίνεται
πρωταγωνιστής και σε πολλές άλλες χώρες, τουλάχιστον του ευρωπαϊκού Νότου.
Σας καλούµε, λοιπόν, να µην µείνετε ουραγοί. Σας καλούµε,
λοιπόν, όλοι µαζί, για το καλό της χώρας, για το καλό του ελληνικού λαού από την Τετάρτη το πρωί να είµαστε πρωταγωνιστές
σε µια νέα πορεία της χώρας, που θα φέρει ανακούφιση και σε
αυτά τα βαριά µέτρα που µέχρι σήµερα, επί επτά, οκτώ χρόνια
κυρίως, έχουν ψηφιστεί σε βάρος του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Χατζησάββας, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κόψαµε τρεις φορές τις οµιλίες µας, κάναµε µειώσεις στην
οµιλία στα πέντε λεπτά, για να προλάβουµε, είµαστε σε κάποιες
επιτροπές, υπάρχουν θέµατα που θέλαµε να αναφέρουµε, όπως
για τους δασικούς χάρτες και τις νοµιµοποιήσεις. Θα το καταψηφίσουµε, εννοείται, και αυτό, αλλά δεν προλαβαίνουµε να εξηγήσουµε τους λόγους, το γιατί.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε ότι θα περίµενε ιδεολογική διαπάλη σε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο. Πώς να παλέψεις
ιδεολογικά έναν φορέα που η ιδεολογία κάνει στροφή εκατόν
ογδόντα µοιρών, κάνει κυβιστήσεις ολυµπιακών διαστάσεων, από
αντιµνηµόνιο πάει σε µνηµόνιο µέσα σε µία νύκτα. Κάντε πρώτα
ιδεολογική διαπάλη αναµεταξύ σας, για να αποφασίσετε τι ιδεολογία έχετε, και µετά ελάτε να κάνετε και µε εµάς. Βέβαια, σοσιαλδηµοκράτες είσαστε και µετριοπαθείς κιόλας.
Τεχνάσµατα παλιά, φοροδοτικά που µπερδεύουν κόσµο. Δίνετε ΕΚΑΣ µε πανηγύρια και τα παίρνετε πίσω µετά µε δόσεις.
Αυτό το ενενήντα εννιά χρόνια και τριακόσιες εξήντα τέσσερις
ηµέρες τι είναι; Για να µην γράψει εκατό; Σαν ταµπελάκι προσφορών στο σούπερ µάρκετ. Γενικότερα η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
θυµίζει marketing «LIDL».
Η υποκρισία των τεσσεράµισι χιλιάδων σελίδων που διαβάστηκαν από κάποιους από εσάς -ή επτάµισι, που λένε κάποιοι άλλοιτι είναι; Το ακούνε µαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις
και τους δηµιουργούµε κόµπλεξ. Θα λένε: «Καλά τι φοβεροί είναι
αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα; Σε σαράντα οκτώ ώρες τα µάθανε
απ’ έξω αυτά, τα διάβασαν, τα κατανόησαν, θα τα ψηφίσουν και
θα µας τα χρεώσουν για έναν αιώνα». Άντε να µην το διαβάσω
όλο εγώ ή οι συνάδελφοι µου της Χρυσής Αυγής, που στο κάτωκάτω δεν θα το ψηφίσουµε, δεν χρεώνουµε τίποτα και σε κανέναν. Εσείς που θα ψηφίσετε «ναι», όµως, και θα χρεώσετε και
αυτήν τη γενιά και τις επόµενες, θέλετε να µας πείτε ότι το διαβάσατε; Κανένας δεν το διάβασε.
Μεγάλη κατάντια, λοιπόν, ιδεολογική. Ακούω εδώ πέρα µέσα
τα επιχειρήµατά σας. Τα ακούω καµµία φορά και στον κόσµο έξω
πως προσπαθούν οι σοσιαλδηµοκράτες -ούτε καν κοµµουνιστές
δεν είναι- του ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπιστούν τα µνηµόνια. Θα ήθελα
να ξέρω, όµως, ακαδηµαϊκά -καρφί δεν µου καίγεται- τι δικαιολογία λέτε στον εαυτό σας το βράδυ πριν κοιµηθείτε για την υπεράσπιση των µνηµονίων. Ή που θα γράφετε χιλιάδες σελίδες στα
ηµερολόγιά σας ή που θα σταµάτησε η τελευταία σας εγγραφή
τη νύχτα του δηµοψηφίσµατος.
Ακόµα µεγαλύτερο δράµα περνάνε, όµως, οι Βουλευτές της
Νέας δηµοκρατίας και ειδικότερα αυτοί της επαρχίας οι οποίοι
ζούνε τα προβλήµατα του κόσµου εκεί. Έχετε τελειώσει τους
αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, θα κλείσουν τώρα και
τα καφενεία και δεν θα υπάρχει τίποτα στα χωριά. Έχουµε και
τους λαθροµετανάστες εκεί. Και αναγκάζεται τώρα ο επαρχιακός
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας να πάρει την ατζέντα της Χρυσής Αυγής, να την αντιγράψει και να βγαίνει έξω στα χωριά και
να λέει τα ίδια µε εµάς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δράµα είναι, όµως, ότι η ηγεσία του δεν συµφωνεί, δεν βρίσκει ανταπόκριση στα λεγόµενα του κ. Μητσοτάκη όταν ανεβαίνει πάνω στο Βήµα.
Διατυµπανίζει παντού η ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας, λοιπόν,
µία στροφή στο κέντρο. Δεν χρειάζεται να κάνετε καµµία
στροφή, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Στο κέντρο ήσασταν µια
ζωή. Ένα κέντρο στην Ελλάδα που δεν έχει χώρο όχι για Δεξιούς
και πατριώτες, αλλά ούτε καν για κεντροδεξιούς, µόνο για Αριστερούς και ακροαριστερούς. Πάντα εκεί ήσασταν, πάντα πουλούσατε τη λαϊκή, πατριωτική δεξιά βάση για να χαϊδεύετε τους
Αριστερούς.
Όταν µιλούσε, βέβαια, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και
κατήγγειλε, υποτίθεται, ότι ενενήντα εννιά χρόνια θα κάνει ό,τι
θέλει ο Υπουργός Οικονοµικών, πετάχτηκε ένας Βουλευτής από
κάτω και είπε, συµπληρώνοντας ειρωνικά, «Δηλαδή, εσύ», δείχνοντας τον δικό του. Αυτό είναι µία άµεση παραδοχή της συνέχειας των µνηµονιακών κυβερνήσεων. Όπως ήταν η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και η
επόµενη που θα έρθει µετά, πάλι η ίδια θα είναι γιατί τις ίδιες εντολές θα εκτελεί.
Βέβαια, η συνεργασία υπήρχε από το καλοκαίρι, όταν ήρθαν
τα προαπαιτούµενα και λέγατε «φέρτε ό,τι να ’ναι». Τα ψήφισε
τότε η Νέα Δηµοκρατία. Ψηφίζατε νόµους τότε, στα προαπαιτούµενα, που έλεγαν ότι οι στόχοι είναι αυτοί, θα τους πετύχουµε
και έγραφε ο νόµος «και ό,τι άλλο χρειαστεί». Ε, λοιπόν, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, αυτά που έρχονται τώρα είναι το «ό,τι
άλλο χρειαστεί» και λέτε ότι δεν τα ψηφίζετε; Βέβαια, κάποια τα
ψηφίζετε ακόµη και τώρα, δεν µπορείτε να πείτε όχι.
Φωνάζουν όλοι για τη γραµµή του ΟΣΕ στην Ειδοµένη, γιατί
χάνονται λεφτά από κάποιες εταιρείες. Για τους κατοίκους που
ζουν εκεί και δεν µπορούν να πάνε στα σχολεία τα παιδιά τους
δεν λέει κανείς τίποτα. Γιατί; Γιατί παίχθηκε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι πριν από το Πάσχα. Βγήκαν οι της Νέας Δηµοκρατίας, έκαναν ερώτηση, τους είπε ο Μουζάλας ότι το Πάσχα αδειάζει η
Ειδοµένη, βγήκαν µετά οι Νεοδηµοκράτες και πανηγύριζαν,
«µπράβο, τα καταφέραµε, πετύχαµε». Δεν έγινε τίποτα και δεν
µιλάει κανείς για το γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθµός των λαθροµεταναστών στην Ειδοµένη και ο κόσµος πιστεύει ότι λύθηκε και
αυτό εδώ το θέµα.
Επιχειρείται «κινεζοποίηση» της Βορείου Ελλάδος. Δεν είναι
τυχαίο το Κιλκίς, που δεν έγινε Σέρρες παραδείγµατος χάρη. Από
το λιµάνι θα παίρνουν τις πρώτες ύλες, στο Σταυροχώρι και στο
Χέρσο, στην Ελεύθερη Οικονοµική Ζώνη, µε µισθούς Κίνας θα
παρασκευάζονται φθηνά προϊόντα και µέσω της βαλκανικής
οδού θα πηγαίνουν στην Κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη.
Τελειώνοντας, έχετε πέσει και εσείς, οι νέοι κυβερνώντες, σ’
έναν ατέρµονο βρόγχο, ένας βρόγχος που συνεχώς κάνει τα ίδια
λάθη ξανά και ξανά, στην ίδια συνέχεια, ένας βρόγχος που πνίγει
τον ελληνικό λαό και το έθνος. Δεν µπορεί να διορθωθεί αυτή η
παθογένεια, παρά µόνον να συνθλιβεί. Μια εθνική κυβέρνηση της
Χρυσής Αυγής που θα έρθει θα τα αλλάξει ριζικά όλα, για να σωθούν και ο λαός και το έθνος.
Τώρα, που ανεβαίνει κάθε οµιλητής πάνω και κολλά αντιχρυσαυγίτικα ένσηµα, λέγοντας ότι δεν φοβόταν τα τανκς, ότι έκανε
αντίσταση, σας λέω ότι εάν η αντίσταση στα τανκς, που δεν φοβόσασταν, ήταν ίδια µε την αντίσταση στα µνηµόνια εξηγείται
πάρα πολύ εύκολα το γιατί επτά χρόνια έκαναν βόλτες τα τανκς
εδώ έξω ανενόχλητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεφαλογιάννης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για πέντε
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, δεν θα αναφερθώ σε
όσα δεν κάνατε, ενώ είχατε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό τόσο
τον Ιανουάριο όσο και τον Σεπτέµβριο, γιατί νοµίζω ότι θα κάνω
διάρρηξη µε ανοιχτές θύρες. Αρχικά, όµως, µπήκα στον πειρασµό να αναφερθώ σε όσα κάνατε αυτούς τους δεκαπέντε µήνες,
δηλαδή σε όλους τους νέους φόρους που επιβάλλατε, αλλά και
πάλι εάν ανέφερα έναν προς έναν συγκεκριµένα τους φόρους
τους οποίους επιβάλλατε, ίσως δεν θα µου έφθαναν τα πέντε
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λεπτά.
Γι’ αυτό µπαίνω κατευθείαν στο νοµοσχέδιο, το οποίο πιστεύω
ότι στην ουσία είναι η απόδειξη ότι το εσωτερικό δράµα του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε το ευρώ, την Ευρώπη και τον καπιταλισµό, οδηγείται σε ένα τέλος. Είναι προφανές -και αυτό σας το
αναγνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης- ότι αποφασίσατε να µείνετε και στα τρία. Είναι σαφές, επίσης, ότι δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο και επειδή ο φόβος του καινού
φυλάει τα έρηµα αποφασίσατε αυτό το οποίο κάνετε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Βέβαια, ο καλύτερος χαρακτηρισµός ο οποίος µπορώ να βρω
για να περιγράψω, είναι ο εξής. Είναι µία αναγκαστική συµβίωση
σχετικά µε την οικονοµία της ελεύθερης αγοράς. Μία φτωχή και
µίζερη οικονοµία της ελεύθερης αγοράς, χωρίς τη δηµιουργική
δυναµική της, µε πολλούς φόρους, τιµωρία στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ποινές στους επενδυτές και αβεβαιότητα στους κανόνες.
Μία οικονοµία της ελεύθερης αγοράς µε µπόλικη αριστεροφροσύνη, αντιελιτισµό και ταξική αντιπαράθεση και που, πριν καν ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο, περισσεύει όχι µόνο από νέες
αυταπάτες, από νέα ψέµατα, από απάτες, αλλά κυρίως από υποκρισία.
Όπως είπε και ο κ. Σκουρλέτης, είναι αποτέλεσµα άγριου εκβιασµού, φέρνοντας ξανά στις µνήµες µας εκείνες τις ηρωικές
ηµέρες του περασµένου καλοκαιριού ή όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος, είναι το τίµηµα µιας καλής συµφωνίας για το χρέος.
Βέβαια, υπάρχει και µία πιο θρασεία εκδοχή του συγκεκριµένου. Είναι από αυτούς που λένε ότι τον Δεκέµβριο του 2014 η
προηγούµενη κυβέρνηση σας κληρονόµησε όλα αυτά τα µέτρα,
τα οποία περνάτε εσείς σήµερα. Να θυµίσω ότι τότε ο Υπουργός
Οικονοµικών, ο κ. Βαρουφάκης, έλεγε ότι αυτά τα 86 δισεκατοµµύρια µέτρα στην ουσία είναι αποτέλεσµα της προηγούµενης κυβέρνησης.
Και επειδή οι παλιές αγάπες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν ξεχνιούνται, το επιχείρηµα τόσο του κ. Βαρουφάκη όσο και
του κ. Θεοχαράκη ακούστηκε αρκετές φορές αυτές τις ηµέρες.
Διαβάζοντας βέβαια κανείς το δελτίο του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο εκδόθηκε –προσέξτε!- από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
τον Φεβρουάριο του 2015, θα δει κανείς ότι το σύνολο των αναγκών αναχρηµατοδότησης του χρέους τότε, δηλαδή για την περίοδο 2015-2018, ήταν 41 δισεκατοµµύρια.
Άρα πραγµατικά σε ποιον ήρωα αυτής της διαπραγµάτευσης
θα πρέπει ο ελληνικός λαός να χρεώσει τα επιπλέον 45 δισεκατοµµύρια που υπολείπονται για να φτάσουµε τα 86 δισεκατοµµύρια αυτού του τρίτου µνηµονίου;
Και να ήταν µόνο αυτό! Για να γίνει αυτή η αγωνιστική και
ηρωική διαπραγµάτευση αυξήθηκε ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός, τα έντοκα γραµµάτια, τα ρέπος κατά 3 δισεκατοµµύρια.
Επίσης, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου αυξήθηκαν
επιπλέον 3 δισεκατοµµύρια. Κάπου λοιπόν 6 δισεκατοµµύρια
είναι ο λογαριασµός, τα οποία δεν µπορείτε να επιστρέψετε
χωρίς τη χρηµατοδότηση των θεσµών.
Να αναφερθώ επίσης στα 12,7 δισεκατοµµύρια ευρώ της συµµετοχής του δηµοσίου στις τράπεζες, η οποία εκµηδενίστηκε µε
την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση του Νοεµβρίου µετατρέποντας ένα προσωρινό χρέος σε µόνιµο; Να αναφερθώ στα 600 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία τραβήξατε από τους λογαριασµούς της
συµµετοχής µας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο –το οποίο σας
το υπέδειξε ο κ. Στουρνάρας, παρεµπιπτόντως- για να συνεχίσετε να κάνετε αυτήν την ηρωική και περήφανη διαπραγµάτευση
και τα οποία επίσης δεν έχετε επιστρέψει; Ή µήπως στα 10,5 δισεκατοµµύρια ευρώ από την επιστροφή κερδών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µέχρι το 2018, που ηρωικά η Κυβέρνηση
και ο κ. Βαρουφάκης απεµπόλησαν τον περασµένο Μάρτιο;
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης,
αυτόν το λογαριασµό κληροδοτείτε στην Κυβέρνηση και στην ελληνική κοινωνία από πέρσι και αυτόν ακριβώς το λογαριασµό
αποτυπώνει το παρόν σχέδιο νόµου. Αλλά δυστυχώς δεν είναι
µόνο αυτός. Η δηµιουργία του περίφηµου υπερταµείου είναι
αυτός ο οποίος πραγµατικά µας βγάζει έξω από τα ρούχα µας.
Ισχυρίστηκε ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος, την
Παρασκευή κάτι πολύ απλό, για να υπερασπιστεί την πολιτική
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του αυτή. Δηλαδή ότι οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση θέσει το διοικητικό συµβούλιο του ταµείου πρέπει να εγκριθεί από τη γενική
συνέλευση, κοινώς από το Υπουργείο Οικονοµικών. Και πράγµατι, στις κανονικές ανώνυµες εταιρείες αυτό ισχύει. Η γενική
συνέλευση επιλέγει το διοικητικό συµβούλιο, το οποίο στην
ουσία αποτυπώνει και τη βούληση της γενικής συνέλευσης. Αυτό
όµως το οποίο δεν είπε ο κ. Τσακαλώτος, είναι ότι στην περίπτωση του υπερταµείου το διοικητικό συµβούλιο επιλέγεται από
το εποπτικό συµβούλιο. Και σας ρωτώ: Είναι ή δεν είναι αλήθεια
ότι το εποπτικό συµβούλιο δεν δεσµεύεται για την επιλογή του
σχετικά µε το διοικητικό συµβούλιο; Είναι αλήθεια ότι το εποπτικό συµβούλιο έχει την αρµοδιότητα να ανακαλέσει τους διορισµούς των µελών του διοικητικού συµβουλίου; Είναι αλήθεια ή
όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το εποπτικό
συµβούλιο και όχι η γενική συνέλευση έχει τις πιο σηµαντικές και
βασικές αρµοδιότητες που θα είχαν οι µέτοχοι σε µια συνηθισµένη ανώνυµη εταιρεία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και βεβαίως, το πώς συγκροτείται το εποπτικό συµβούλιο νοµίζω το γνωρίζετε όλοι ότι τον πρώτο λόγο τον έχουν οι δανειστές και νοµίζω ότι δεν µπορείτε να το αµφισβητήσετε.
Θα προσπαθήσω να είµαι ακριβής και δίκαιος απέναντί σας.
Σήµερα δεν προχωράτε σε ξεπούληµα µε την έννοια της πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου σε µια χαµηλή τιµή και δεν πωλείται η δηµόσια περιουσία µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο. Κάνετε
κάτι πολύ χειρότερο. Η περιουσία αυτή παύει πλέον να ανήκει
στο ελληνικό κράτος, στο βαθµό που τις αποφάσεις για τη διαχείριση και τη διάθεσή της δεν τις παίρνει πλέον ως θεσµός της
Ελληνικής Δηµοκρατίας. Ανήκει σε έναν φορέα που ελέγχεται ευθέως από τρίτους, από τους πιστωτές της χώρας µας. Κι αυτό,
κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και αγαπητοί συνάδελφοι της
Συµπολίτευσης, είτε σας αρέσει είτε όχι, λέγεται παραχώρηση
της εθνικής µας κυριαρχίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο κωµικοτραγικό
θέατρο που παίζεται στο Κοινοβούλιο τις τελευταίες ηµέρες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν σας αρέσουν αυτά που
λέω, αλλά µη µε διακόπτετε, θέλω ακόµη δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες –αν και από τους Ανεξάρτητους δεν βλέπω
κανένα Βουλευτή, λείπουν, φαίνεται ότι δεν µπορούν να υπερασπιστούν το νοµοσχέδιο- κάποιοι λέτε ότι θρηνείτε, άλλοι ότι
κλαίτε, άλλοι ότι σπαράζετε, αλλά στο τέλος θα ψηφίσετε. Πραγµατικά, ρωτώ: Προς τι αυτός ο θεατρινισµός; Διότι νοµίζω ότι
υπάρχει και ένας άλλος δρόµος, ο οποίος είναι και έτοιµος και
είναι η παραίτηση. Έτσι, δεν θα φέρνατε σε διακινδύνευση την
Κυβέρνηση, αλλά θα στηρίζατε και τη δήθεν αριστερή σας συνείδηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Η κ. Κεφαλίδου, Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ έχει τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Νόµο επτάµισι χιλιάδων σελίδων καλούµαστε
να ψηφίσουµε µετά από «ενδελεχή µελέτη» δύο ηµερών! Υπάρχει
Βουλευτής µε ελάχιστη σοβαρότητα που να θεωρεί ότι επιτελεί
στοιχειωδώς το καθήκον του ή που µπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό
που κάνουµε σήµερα εδώ δεν είναι θέατρο παραλόγου; Τραγική
φάρσα του κοινοβουλευτισµού; Η συντριπτική πλειοψηφία των
µελών του Κοινοβουλίου δεν γνωρίζει τι ακριβώς ψηφίζει. Και το
κυριότερο, είναι αδύνατον να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από ιδιαίτερες διατάξεις.
Συνεπώς σήµερα για µια ακόµη φορά, δεν ξέρουµε τι ακριβώς
καλούµαστε να ψηφίσουµε. Ήρθαµε στις πανελλαδικές εξετάσεις για την αυριανή ύπαρξη της χώρας µε µερικά από τα sos
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και κάποια σκονάκια και οι της Κυβέρνησης ήρθαν µε τον αέρα
και τη σιγουριά της επιτυχίας!
Στην πραγµατικότητα δεν είµαι βέβαιη αν υπάρχει γνώση και
συνείδηση των επιπτώσεων και των κοινωνικών συνεπειών αυτού
του τερατουργήµατος που έρχεται προς ψήφιση. Αναφέροµαι
στους Έλληνες πολιτικούς. Για την ποιότητα των πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η ενότητά της έχει γίνει το πιο σύντοµο ανέκδοτο και παρακολουθεί και εγκρίνει αυτές τις πρακτικές, δεν είναι η ώρα να µιλήσουµε. Όµως από Δευτέρα αυτός ο
νόµος θα αλλάξει δραµατικά τις ζωές εκατοµµυρίων ανθρώπων.
Ο Πρωθυπουργός που έσκιζε τα µνηµόνια αγέρωχος υπερηφανεύτηκε ότι έκανε πράξεις τις υποσχέσεις του και ότι προστατεύει τον µόχθο και τον ιδρώτα του κάθε Έλληνα πολίτη. Η
Κυβέρνησή του κάνι λέει τοµές και ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις και όλα αυτά επειδή µόνοι τους πάλεψαν σκληρά, αγνόησαν
τις σειρήνες και την υποταγή στα ξένα συµφέροντα.
Και επειδή από το πρωί ακούω πάρα πολλούς Υπουργούς να
προσπαθούν να δηµιουργήσουν κλίµα αισιοδοξίας, ότι θα υπάρξουν βαρυσήµαντες δηλώσεις στην οµιλία του Πρωθυπουργού
το απόγευµα, θέλω να σας θυµίσω ότι αυτό το κόλπο πάλιωσε
πια, συνάδελφοι. Το έργο το έχουµε ξαναδεί. Το γεγονός ότι εδώ
και µήνες όλες οι παραγωγικές τάξεις είναι στα κάγκελα, ότι έχει
νεκρώσει όλη η Ελλάδα και για τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνησή του δεν λέει τίποτα, αυτό πρέπει να σας προβληµατίσει.
Το αυτί τους δεν ιδρώνει πια, µόλις κάθισαν στην θαλπωρή της
κυβερνητικής καρέκλας και επειδή είναι διψασµένοι για εξουσία
παραβλέπουν ότι ενίοτε αυτές οι καρέκλες είναι και ηλεκτρικές.
Μετά τις θεατρικές παραστάσεις της περήφανης διαπραγµάτευσης, που έκανε τον γύρο του κόσµου και που έσπασε ταµεία,
έρχεται η ώρα του λογαριασµού. Τώρα τι θα κάνετε; Προφανώς
θα κάνετε τα πάντα για να µείνετε στην εξουσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ για την
διαλυτική ακινησία και την παραλυτική στασιµότητα της χώρας
τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, µόνο για να κάνει το καπρίτσιο της
αριστερής ιδεοληψίας του, στοιχίζει στη χώρα. Η πραγµατική οικονοµία επέστρεψε στην ύφεση. Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες
εξανεµίζονται. Η καταναλωτική εµπιστοσύνη υποχώρησε στο χαµηλότερο σηµείο από τον Νοέµβριο του 2012. Οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές ιδιωτών και κράτους διογκώθηκαν. Οι εξαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών συρρικνώνονται, όπως και ο κύκλος εργασιών. Τα
λουκέτα στην αγορά πολλαπλασιάζονται. Οι τραπεζικές καταθέσεις το 2015 παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη εκροή από την αρχή
της κρίσης. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια διογκώθηκαν. Η πιστωτική συρρίκνωση συνεχίστηκε. Ζαλίζει ο κατάλογος µε τα χειροπιαστά επιτεύγµατά σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προηγούµενο Σαββατοκύριακο ξεκάνατε επιτυχώς και µε συνοπτικές διαδικασίες µισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελµατίες, επιστήµονες, αγρότες,
επιχειρήσεις µε την ψήφιση του ασφαλιστικού. Αυτό το Σαββατοκύριακο έρχεστε να αποτελειώσετε ό,τι τυχόν έµεινε όρθιο. Γιατί
πρέπει να σας πω ότι έχουµε νέα ήθη πια σε αυτήν τη Βουλή. Τις
καθηµερινές υπολειτουργούµε και τα Σαββατοκύριακα φέρνουµε
τα σοβαρά νοµοσχέδια µε διαδικασίες κατεπείγοντος. Αν έχετε
την εντύπωση ότι ο κόσµος δεν µας παρακολουθεί, κάνετε λάθος.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, δηµόσιες υπηρεσίες και σχεδόν
όλες οι ΔΕΚΟ µεταφέρονται στο νέο υπερ-ταµείο αποκρατικοποιήσεων και οδεύουν προς πώληση. ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΑΚΑ,
ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΜΕΤΡΟ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΒΟ, ΔΕΗ, εταιρικές υποδοµές, δεκαεννέα ακίνητα-φιλέτα, που εντάσσονται στο ΤΑΙΠΕΔ,
ακόµη και η ανταλλάξιµη περιουσία που ουσιαστικά ανήκει σε
Μικρασιάτες και Ποντίους είναι µερικά µόνο από τα περιουσιακά
στοιχεία που θα προσφερθούν για µερική ή ολική εκποίηση.
Όµως αξιοποίηση δεν είναι η δηµιουργία µιας εταιρείας µε ζωή
ενενήντα εννέα ετών, που δεν θα λογοδοτεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο και που θα ελέγχεται ουσιαστικά από ξένους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ψηφίζουµε αυτό το εξάµβλωµα. Γιατί; Γιατί δεν ξέρουµε και κανείς δεν ξέρει µε ασφάλεια
τι προβλέπει. Γιατί οι διατάξεις που φέρνετε, ουσιαστικά τα νέα
µέτρα µαζί µε τον κόφτη, είναι γύρω στα 9 δισεκατοµµύρια, δηλαδή είναι όσο το δεύτερο µνηµόνιο. Και τέλος γιατί οι διατάξεις
αυτού του νοµοσχεδίου περιέχουν λάθος µέτρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κόφτης και νέοι φόροι, αποδεδειγµένα αναποτελεσµατικοί,
κοινωνικά άδικοι, στραγγίζουν τον πολίτη, βάζουν ταφόπλακα
στην ανάπτυξη και αποτελειώνουν τη µεσαία τάξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι χειρισµοί της Κυβέρνησης
δεν είναι πια ούτε άτσαλοι ούτε ιδεοληπτικοί. Είναι εγκληµατικοί
για τη χώρα, για τα µέλλον της, για τα παιδιά µας, για τα δισέγγονά µας. Τους ίδιους, προφανώς, δεν τους ενδιαφέρει. Σκοπός
τους δεν είναι να δώσουν λύση, ούτε προοπτική ανάσας στη
χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ένα δευτερόλεπτο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το έχετε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Σκοπός τους είναι να κλείσει
η αξιολόγηση, να πάρουµε κανένα φράγκο και έχει ο Θεός.
Στο πίσω µέρος του µυαλού τους κυριαρχεί η ενδόµυχη σκέψη
ότι έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να εφαρµοστούν όλα. Αλλά και
να εφαρµοστούν ξέρουν τι θα κάνουν. Θα βγάλουν από το σακούλι των σκανδάλων κανένα που «θα πουλάει» ή θα εξαγγείλουν
κανέναν µέτρο ανακούφισης των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων
και βλέπουµε.
Στο κάτω-κάτω όταν θα κληθεί ο κόσµος να πληρώσει το µάρµαρο όσων εξωφρενικών θα ψηφίσουν σήµερα –που δεν τα ξέρουν κιόλας- δεν θα είναι πια Κυβέρνηση. Θα έχουν περάσει στην
περήφανη Αντιπολίτευσή τους και από την πλατεία Συντάγµατος
θα φωνάζουν αγανακτισµένοι για τα ανάλγητα µέτρα, που οι ίδιοι
θα έχουν επιβάλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κλείστε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Και τότε κανείς δεν θα µπορεί να µιλά για αυταπάτες. Θα είναι ο λογαριασµός της µεγαλύτερης πολιτικής απάτης της σύγχρονης ιστορίας της Ευρώπης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο κ. Παππάς, Υπουργός Επικρατείας, έχει τον λόγο. Πόσα
λεπτά θέλετε κύριε Παππά; Επτά είναι κανονικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Πέντε µε επτά
λεπτά. Θα είµαι πολύ σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός):Παρακαλώ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η προκήρυξη του διαγωνισµού για τις τηλεοπτικές άδειες δηµοσιεύθηκε και µέσα στο καλοκαίρι θα διεξαχθεί η
δηµοπρασία. Η Ελλάδα έπαψε να κατέχει την ντροπιαστική αποκλειστικότητα της µοναδικής ευρωπαϊκής χώρας που ποτέ δεν
έκανε διαγωνισµό για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς.
Με διεξοδική διαβούλευση και στο στάδιο κατάρτισης του
νόµου, αλλά και στο στάδιο δηµοσίευσης της προκήρυξης, παρά
τις προβλέψεις και την επιθυµία, δυστυχώς, ορισµένων εδώ
µέσα, είµαστε στο τελευταίο στάδιο.
Ο διαγωνισµός διασφαλίζει τη διαφάνεια, τους ίσους όρους
για τους συµµετέχοντες, την οικονοµική βιωσιµότητα των σχηµάτων, τις θέσεις εργασίας, την ποιότητα, τη µεγιστοποίηση του
τιµήµατος για το ελληνικό δηµόσιο, ενώ λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε να είναι ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Τις επόµενες µέρες επικαιροποιείται και ο χάρτης συχνοτήτων.
Οπότε, µε τρόπο θωρακισµένο νοµικά και συνταγµατικά προχωρούµε στην ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε διαδικασίες που
έχουν απολύτως αντικειµενικοποιηθεί.
Υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον για τη συµµετοχή και θα
ήθελα για άλλη µια φορά να καλέσω την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να συµβάλει έστω και τώρα, κατόπιν εορτής κατά το ήµισυ,
ώστε η χώρα να αποκτήσει Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
µε νόµιµη σύνθεση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εάν κάτι µένει από τη συζήτηση
επί του νόµου τον οποίο συζητάµε, είναι το απύθµενο θράσος
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αυτό νοµίζω θα είναι το πολιτικό γεγονός που θα την χαρακτηρίζει. Διότι ορισµένοι νοµίζουν
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ότι εµείς θα αφήσουµε να ξεχάσει ο ελληνικός λαός, όχι τις προθέσεις, τις δεσµεύσεις τους, τις υπογραφές τους, το τι είχαν δεσµευτεί στην πέµπτη αξιολόγηση, τα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ
παραπάνω µέτρα.
Έχουµε, λοιπόν, εδώ µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία
κινείται µε την κληρονοµιά του κ. Σαµαρά. Και δεν εννοώ την κληρονοµιά της ακροδεξιάς, που ο ένας ανταλλάσσει ραβασάκια µε
τον κ. Πατακό και ο έτερος µας καλεί να µην χαρίσουµε τη µνήµη
του δικτάτορα Μεταξά. Δεν εννοώ αυτά. Αυτά θα έχουµε την ευκαιρία να τα συζητάµε σε κάθε συζήτηση στη Βουλή και δεν θα
τα χαρίσουµε. Εννοώ τη γραµµή του success story και της αριστερής παρένθεσης, η οποία αριστερή παρένθεση µάθαµε µόλις
πριν από λίγο ότι ξεχείλωσε ακόµα περισσότερο και πάει λέει για
τον Απρίλη του 2017. Κάθε βδοµάδα θα τη µεταθέτουν.
Και βγήκε ο κ. Σαµαράς να πει τι; Να πει -λέει- ότι οι Έλληνες
πρέπει να θυµηθούν πώς ήταν τον Δεκέµβρη του 2014 και πώς
είναι τώρα. Ο κ. Σαµαράς, ο οποίος το 2014 πήρε 10 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα και πάλι δεν έπιασε τον στόχο του πλεονάσµατος, ζήτησε από ποιους να θυµηθούν;
Από τους αγρότες, που πήραν τις ενισχύσεις και τις αποζηµιώσεις πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ και µε τον συνδυασµό
φορολογικού και ασφαλιστικού η µέγιστη πλειοψηφία τους ευνοείται; Από τους µαγαζάτορες, που έζησαν το ρεκόρ λουκέτων
το 2013; Από τους συνταξιούχους µήπως, των οποίων τις επικουρικές τις πήγαινε για σφαγιασµό µε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, την οποία εµείς αποτρέψαµε;
Να θυµηθούν οι Έλληνες που έχουν την πρώτη τους κατοικία
προστατευµένη, ενώ εµείς κληρονοµήσαµε ένα καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης και µηδενικής προστασίας; Να το θυµηθούν µήπως οι δύο εκατοµµύρια ανασφάλιστοι, που έχουν τώρα
πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη, οι δηµόσιοι υπάλληλοι;
Οι δεκαπέντε χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι που δεν απολύθηκαν,
όπως προέβλεπε η πέµπτη αξιολόγηση µε τις υπογραφές Σαµαρά και Στουρνάρα; Να το θυµηθούν και αυτοί; Να το θυµηθούν
και όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι για τις αρνητικές προβλέψεις της
ίδιας πέµπτης αξιολόγησης για την αγορά εργασίας;
Να το θυµηθούν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, κυρίες και
κύριοι, καθώς παρακολουθούν τις οβιδιακές µεταµορφώσεις και
το vertigo αντιπολιτευτικής τακτικής στο οποίο έχει πέσει η Νέα
Δηµοκρατία. Μία µας κατηγορείτε για τυφλή σύγκρουση και µία
µας κατηγορείτε για άνευ όρων παράδοση. Μετά, βγαίνουν και
τα στελέχη σας και ισχυρίζονται ότι οι Ευρωπαίοι παραδόθηκαν
στις παράλογες απαιτήσεις του Τσίπρα.
Θα περιµένουµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
να µεθερµηνεύσει αυτές τις δηλώσεις και να δούµε όλοι µαζί
κατά πόσο είναι συµβατές µε την ακραία ρητορική περί παράδοσης, η οποία ακούγεται και αστεία, όταν εκστοµίζεται από χείλη
ορισµένων οι οποίοι έχουν πάρα πολύ συγκεκριµένη θητεία, πρακτική και πεπραγµένα στις κυβερνητικές θέσεις.
Συνοψίζοντας, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση νοµίζω ότι από την
προηγούµενη διακυβέρνηση κληρονόµησε τις εκλογικές ήττες,
την ακροδεξιά, η οποία µετακόµισε από την προθήκη στη διοίκηση του κόµµατός τους και τη λογική της αριστερής παρένθεσης, που κινδυνεύει να την κάψει στο ζέσταµα.
Εµείς κληρονοµήσαµε από τον κ. Σαµαρά τις δεσµεύσεις της
πέµπτης αξιολόγησης και τις ξηλώνουµε, τις ανατρέπουµε. Κληρονοµήσαµε τη λογική ότι το χρέος είναι βιώσιµο. Κληρονοµήσαµε µια διαλυµένη κοινωνία και τη στηρίζουµε. Κληρονοµήσαµε
µια οικονοµία σε περιδίνηση και τη σταθεροποιούµε.
Ανοίγει, λοιπόν, µια καινούργια σελίδα για τη χώρα µε το κλείσιµο της αξιολόγησης και τα µέτρα, όπως συµφωνήθηκαν και ψηφίστηκαν τον Ιούλιο, ανοίγει η ρύθµιση του χρέους,
αποκαθιστούµε τη ρευστότητα στην οικονοµία, ξεκλειδώνει το
αναπτυξιακό πακέτο Γιούνγκερ και διαµορφώνεται µια καινούργια πραγµατικότητα, στην οποία πραγµατικά η Νέα Δηµοκρατία
θα κληθεί να βασανιστεί λίγο περισσότερο για να τοποθετηθεί
ιστορικά.
Αναρωτιέµαι: Όλα αυτά που κάναµε εµείς ζηµίωσαν τη χώρα;
Η διαπραγµάτευση που έκανε η Κυβέρνησή µας ζηµίωσε τη
χώρα; Συστήνουµε όχι για τελευταία φορά -είµαι βέβαιος ότι θα
χρειαστεί να το κάνουµε ξανά- στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση
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να ξυπνήσει, να σοβαρευτεί και να συντονιστεί µε την πραγµατικότητα, διότι η παρένθεση την οποία ονειρεύεται, πάει για παρένθεση οκταετίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Σταϊκούρα,
µισό λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
τον λόγο τον ζητάτε για ποιο λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει θέµα διαδικασίας που συµφωνήθηκε χθες το πρωί µε τον κ. Κακλαµάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, για
ένα λεπτό έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το τηρήσαµε µέχρι
αργά χθες το βράδυ, µέχρι µετά τις δωδεκάµισι περίπου ή λίγο
πριν τη µία. Σήµερα πάει να αλλάξει, ενώ έχουµε και χρονικό περιορισµό. Είχαµε πει ότι όποιος Υπουργός δεν έχει σχέση µε το
σχέδιο νόµου και παίρνει τον λόγο για γενική πολιτική τοποθέτηση, αυτό θα συνεπάγεται άσκηση του δικαιώµατος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων να παίρνουν τον λόγο βάσει του
άρθρου 64 του Κανονισµού, απαντώντας επί δύο λεπτά στην παρέµβαση του Υπουργού.
Σας ζητώ τον λόγο για το θέµα αυτό. Είναι απαράδεκτο να θέλετε να τελειώσετε τη διαδικασία στους χρόνους που έχουµε ορίσει και να δηµιουργείτε ανισοµέρεια ανάµεσα στο Σώµα και την
Κυβέρνηση. Ο Υπουργός που έχει σχέση µε το σχέδιο νόµου
παίρνει τον λόγο. Ο άλλος παρεµβαίνει. Του δίνετε τον χρόνο κανονικής οµιλίας Υπουργού.
Σας ζητώ τον λόγο, λοιπόν, για δυο λεπτά επ’ αυτών που είπε.
Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό, κύριε Πρόεδρε. Να µη διαµαρτύρονται οι συνάδελφοι. Δεν είστε εκεί για να λέτε µόνο στους
Βουλευτές και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους αν έχουν
παραβιάσει το χρόνο τους. Είστε εκεί για να τηρήσετε και τη συνολική διαδικασία. Είναι λάθος αυτό που γίνεται και ας πάρει την
ευθύνη πρώτη η Κυβέρνηση. Το κάνει ο κ. Παππάς, είναι ο πρώτος Υπουργός. Σας ζητώ τον λόγο, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κατ’ αρχάς, κύριε
Λοβέρδο, ο κ. Παππάς παρενέβη, όπως παρεµβαίνουν και οι
άλλοι Υπουργοί που θα παρέµβουν, για πέντε λεπτά κατόπιν κοινής συµφωνίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε! Ο Υπουργός
έκανε κανονική οµιλία. Ζητώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ακούστε µε, όµως!
Με το ίδιο σκεπτικό παρενέβη ο κ. Βερναρδάκης, ο κ. Ξανθός
µε συµφωνία µε τον κ. Παππά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι! Έχει διατάξεις µέσα, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μισό λεπτό, κύριε
Λοβέρδο!
Ο κ. Χουλιαράκης και ο κ. Δρίτσας. Μίλησε και ο κ. Σκουρλέτης. Αυτό ήταν συµφωνία. Και η συµφωνία δεν έγινε µε εµένα ως
Προεδρεύοντα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Με το Προεδρείο έγινε, κύριε Πρόεδρε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Τι επιχείρηµα είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν έγινε µε
εµένα. Εγώ το βρήκα εδώ. Ήταν συµφωνία.
Ο κ. Παππάς µιλούσε πέντε λεπτά και, όπως όλοι -και οι Βουλευτές- έκανε µια επέκταση του χρόνου του και µίλησε εξίµισι
λεπτά. Ε, δεν είναι τραγικό αυτό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, δεν ήταν στον κατάλογο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν έγινε καµµία
εξαίρεση, δηλαδή, για τον κ. Παππά. Δεν έγινε καµία εξαίρεση!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δικαιούµαι τον λόγο
και δεν υπάρχει περίπτωση να µου τον αφαιρέσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι Υπουργοί που
αναφέρατε έχουν διατάξεις. Ειδικά ο κ. Σκουρλέτης έχει και τροπολογία. Είναι άλλο πράγµα αυτό και άλλο πράγµα αυτό που
έκανε τώρα ο Υπουργός Επικρατείας.
Και έρχοµαι επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, είναι ζήτηµα σοβαρότητας να µιλάει κανείς σε σχέση µε τα µη εξυπηρετούµενα και τα εξυπηρετούµενα δάνεια σε σχέση µ’ αυτό που
ίσχυε και µε αυτά τα οποία έχει σήµερα το σχέδιο νόµου εδώ.
Είναι απαράδεκτο να είσαι τόσο ανακριβής. Το µεγαλύτερο ψέµα
είναι η ανακρίβεια. Το να λες ότι παρέλαβες απροστάτευτη την
πρώτη κατοικία είναι ψέµα και µάλιστα από τα µεγαλύτερα.
Και δεύτερον, αντί να µιλάει για διαπλοκή σε σχέση µε τα
ΜΜΕ, να µας πει τι λέει το άρθρο 106 και ποιους θέλει να προστατεύσει. Και να µας πει απαντώντας σε Βουλευτή του, σε Βουλευτή της Πλειοψηφίας, ποιες εταιρείες στοιχηµάτων καλύπτει
ο κ. Παππάς σήµερα εδώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Οι εισηγητές
έχουν τον λόγο. Ο κ. Σταϊκούρας…
Με συγχωρείτε, κύριε Σταϊκούρα, έχει έρθει ο κ. Κουτσούµπας
και κατά τον Κανονισµό δικαιούται να µιλήσει.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει για δεκαπέντε λεπτά ο Γραµµατέας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Κουτσούµπας.
Ορίστε, κύριε Κουτσούµπα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, είστε άπαικτοι, υποκριτές,
ψεύτες και θεοµπαίχτες. Προβάλλετε στον λαό δεκαέξι ολόκληρους µήνες συνεχώς τα ίδια κινδυνολογικά, εκβιαστικά, κάλπικα
διλήµµατα -αρκετά από τα οποία είναι αντιγραφή καρµπόν από
τις προηγούµενες κυβερνήσεις- για να τον πείσετε να αποδεχτεί,
να σκύψει κι άλλο το κεφάλι και να συναινέσει, ώστε να συνεχιστούν τα επόµενα χρόνια όλα τα προγράµµατα των αντιλαϊκών
µέτρων, να παραµείνουν σε ισχύ οι εκατοντάδες µαύροι νόµοι
της δυστυχίας και να προστεθούν και άλλοι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Αυτά που σας λέγαµε σταδιακά και κλιµακωτά κάθε µήνα, κάθε
εβδοµάδα από αυτές που περνούσαν –ιδιαίτερα µετά τον Σεπτέµβρη, οπότε όλα έγιναν πιο ξεκάθαρα στον λαό για το ποια
θα είναι η πορεία σας-, έρχονται και επιβεβαιώνονται, δυστυχώς,
µε τραγικό τρόπο.
Προβάλλετε την αποδοχή των αντιλαϊκών κατευθύνσεων που
εφαρµόζονται σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ως σκληρή διαπραγµάτευση για να αποφευχθεί η κρατική χρεωκοπία, η πιστωτική ασφυξία ή ακόµα και η έξοδος από την ευρωζώνη, όσο κι αν αυτό το επιχείρηµά σας έχει χλοµιάσει τελευταία.
Η δήθεν σκληρή διαπραγµάτευση αφορά τους όρους σφαγής
του λαού για να διασφαλιστεί µεγαλύτερη χρηµατοδότηση των
µονοπωλιακών οµίλων. Οι εποικοδοµητικές συγκλίσεις σας µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στην
αξιολόγηση και τις διαπραγµατεύσεις καταλήγουν στο γνωστό
και µη εξαιρετέο δρόµο των αναδιαρθρώσεων που κατεδαφίζουν
εισόδηµα και δικαιώµατα του λαού µας για να δοθεί κάποια ή
οποιαδήποτε ώθηση στην καπιταλιστική κερδοφορία και ανάπτυξη.
Αποδέχεστε τις αποκρατικοποιήσεις και τις βαφτίζετε αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, όπως και τα πρωτογενή πλεονάσµατα που θα πληρώνει πολύµορφα ο λαός µε τους όρους και
τους περιορισµούς των δαπανών κοινωνικής πολιτικής, αλλά
ακόµα και εισοδήµατος και συντάξεων -ανάλογα τους κωδικούςµε βάση και το νέο συµπληρωµατικό µνηµόνιο µέσω του περίφηµου αυτόµατου κόφτη. Δεσµεύεστε ουσιαστικά, ακόµα και σε περίπτωση που προκύψει κάποια µικρή ανάκαµψη, ότι δεν
πρόκειται οι εργαζόµενοι να ανακτήσουν τις µεγάλες απώλειες
που είχαν κατά την περίοδο της κρίσης.
Έχετε µπόλικο θράσος να προβάλλετε ως ριζική διαφορά µε
τις προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΣΟΚ την αντιυφεσιακή κατεύθυνση των µέτρων που εφαρµόζετε και αποδέχεστε. Η αλήθεια, όµως, είναι ότι όλοι σας υπηρετείτε τον ίδιο στόχο της καπιταλιστικής ανάκαµψης των κερδών
των λίγων. Οι όποιες διαφορές σας, αφορούν τους τρόπους, τις
µορφές, τα µείγµατα, που όλα όµως καταλήγουν στο ίδιο τραγικό αποτέλεσµα: Σφαγή δικαιωµάτων, συνεχείς θυσίες µόνο από
τους εργαζόµενους, από τα φτωχά λαϊκά στρώµατα, ακριβώς
γιατί όλα τα αφεντικά σας εντός και εκτός Ελλάδας απαιτούν
φθηνή εργατική δύναµη, αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης,
νέα πεδία κερδοφορίας του κεφαλαίου σε βάρος των λαών.
Ειδικότερα, αυτές τις µέρες περίσσεψαν οι πανηγυρισµοί της
Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το κλείσιµο της αξιολόγησης
και την αναδιάρθρωση του χρέους που συµφωνήσατε –υποτίθεται- στο Eurogroup της Δευτέρας, αλλά µαζί µε τους πανηγυρισµούς περίσσεψαν και τα ψέµατα και η υποκρισία, αφού µιλάτε
για καλές ειδήσεις. Ως καλή είδηση θεωρείτε, για παράδειγµα,
ότι κλείνει η αξιολόγηση µ’ ένα ακόµα πολυνοµοσχέδιο«σκούπα».
Πρέπει να σας το αναγνωρίσουµε. Τα µέτρα που φέρνετε και
εσείς και οι προηγούµενοί σας δεν έχουν πάτο για τα εργατικά
λαϊκά στρώµατα. Εσείς, όµως, έχετε και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι και το θράσος σας απύθµενο. Πώς αλλιώς µπορεί
να σας χαρακτηρίσει κανείς όταν πανηγυρίζετε πως καταφέρατε
και κλείσατε την διαπραγµάτευση χωρίς να ψηφίσετε –λέει- επιπλέον µέτρα και την ίδια στιγµή φέρνετε τον περιβόητο δηµοσιονοµικό κόφτη που στην ουσία προβλέπει αυτόµατες αντιλαϊκές
περικοπές στο σύνολο των δαπανών του προϋπολογισµού;
Έχετε το θράσος να υποστηρίζετε ότι αποφεύγετε τα οριζόντια µέτρα, όταν εισάγετε ένα εργαλείο µε το οποίο µπορεί να περικόπτονται όλες οι δαπάνες του προϋπολογισµού, µισθών,
συντάξεων, επιδοµάτων, δαπανών κοινωνικής προστασίας. Αναρωτιόµαστε ποιον νοµίζετε πως κοροϊδεύετε όταν υποστηρίζετε
ότι δεν πρόκειται για επιπλέον µέτρα.
Βέβαια, δεν θα κόψετε όλες τις δαπάνες. Εδώ αποκαλύπτεται
περίτρανα για µια ακόµα φορά ο χαρακτήρας σας. Είστε ο πιο
επικίνδυνος υπηρέτης των οµίλων του κεφαλαίου, γιατί από τις
περικοπές αυτές αποκλείετε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και γενικότερα τις δαπάνες από την εκτέλεση δηµόσιων
συµβάσεων, δηλαδή εξαιρείτε από τις περικοπές δαπανών τα πακέτα στήριξης για τα πολιτικά αφεντικά σας, τους οµίλους, τις
κατασκευές, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τις δηµόσιες συµβάσεις. Πώς απ’ αυτό άραγε προκύπτει κοινωνική ευαισθησία και
δικαιοσύνη;
Είναι τουλάχιστον αστείο να εµφανίζετε ως νίκη το ότι δεν θα
περικόψετε τα επιδόµατα φτωχοκοµείου, που δεν καλύπτουν στο
ελάχιστο ούτε ένα µικρό τµήµα από τις ανάγκες επιβίωσης των
φτωχών λαϊκών στρωµάτων. Από τις δαπάνες υγείας βέβαια τι
άλλο να περικόψετε; Δεν έχετε αφήσει και κάτι.
Οι κρατικές πληρωµές για τα αφεντικά σας, που αφήνετε
εκτός του κόφτη, είναι σχεδόν δέκα δισεκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο και αυτά είναι τα έξοδα του κράτους που θεωρείτε ιερά
και που δεν µπορείτε να τα ακουµπήσετε.
Ακόµα πιο θρασύ είναι το άλλο επιχείρηµά σας πως µπορούµε
να πανηγυρίσουµε προκαταβολικά, αφού ο κόφτης µπορεί να
µην χρειαστεί, ότι θα πιάσουµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους
χωρίς την εφαρµογή του µε τα µέτρα που έχουµε ήδη λάβει.
Προσπαθείτε να ρίξετε στάχτη στα µάτια των εργαζοµένων, να
συγκαλύψετε πως αυτή η επιτυχία σας σηµαίνει πέντε έως έξι δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον φορολογικά έσοδα από τα λαϊκά
στρώµατα.
Αυτή είναι η επιτυχία σας, η συνέχιση, η κλιµάκωση της αφαίµαξης των εργατικών λαϊκών στρωµάτων για να τροφοδοτείτε
τους οµίλους µε φρέσκο χρήµα. Γι’ αυτό άλλωστε τα πολιτικά
αφεντικά και οι κονδυλοφόροι τους ζητωκραυγάζουν µαζί σας γι’
αυτό. Φέρνετε επιπλέον τεράστιες αυξήσεις στους έµµεσους φόρους. Φορολογείτε χωρίς κανένα δισταγµό την εργατική λαϊκή
οικογένεια.
Σας ενδιαφέρει άραγε, κύριε Τσίπρα, κύριοι της Κυβέρνησης,
από πού θα βρεθούν αυτοί οι νέοι φόροι; Η πολιτική σας σπρώχνει ακόµα πιο βαθιά στην ανέχεια εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, που θα αναγκαστούν να σφίξουν και άλλο το ζωνάρι για να
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πληρώσουν τους κοινωνικά δίκαιους φόρους σας.
Το θράσος σας δεν έχει όρια. Πρώτα µειώνετε τάχα τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων, ισχυριζόµενοι πως αποκαθιστάτε
αδικίες. Τώρα έρχεστε και µειώνετε το αφορολόγητο όριο και
αυξάνετε δραστικά τις κλίµακες του ΕΝΦΙΑ. Φορολογείτε µε
εξαντλητικούς συντελεστές ακόµα και τα αγροτεµάχια. Στοχεύετε να χαρατσώσετε ακόµα περισσότερα λαϊκά νοικοκυριά µε
ΕΝΦΙΑ.
Δεν είστε αφελείς ούτε άσχετοι, όπως ορισµένοι εδώ µέσα
υποστηρίζουν. Η πολιτική σας δεν είναι απλά πολιτική φοροαφαίµαξης. Στοχεύει στο να επιταχυνθεί η συγκέντρωση της γης
και της ακίνητης ιδιοκτησίας λαϊκών οικογενειών στα χέρια µονοπωλιακών οµίλων που πληρώνουν ελάχιστο έως καθόλου φόρο
κατοχής των ακινήτων.
Για να ρίξετε στάχτη στα µάτια, βέβαια, καθιερώνετε και φορολόγηση των ξενοδοχειακών µονάδων. Στοχεύετε να υποχρεώσετε φορολογικά λαϊκές οικογένειες να πουλήσουν τα σπίτια
τους και τα αγροτεµάχια που έχουν στα χωριά τους σε επενδυτικούς οµίλους. Οι δικοί σας φίλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς αναφέρουν τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην
Ελλάδα ως πρόβληµα. Με το σύστηµά σας, αυτό που υπηρετείτε,
θέλετε ο εργάτης να µην έχει δεσµούς µε τη γη, να µπορεί να
µετακινείται όπου τον έχει ανάγκη το κεφάλαιο, για να είναι ευκολότερος στις διαπραγµατεύσεις, αφού εάν στερηθεί τον µισθό
του δεν θα έχει και πού να µείνει, για να αποδέχεται ευκολότερα
τη νέα επιδείνωση που του ετοιµάζετε, µαζί µε τους φίλους σας
από το ΣΕΒ, οι οποίοι ξεκίνησαν την κουβέντα για νέες µειώσεις
στους κλαδικούς µισθούς µέσα από την κατάργηση δώρων, επιδοµάτων και λοιπά.
Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί και η απελευθέρωση των κόκκινων
δανείων στην οποία προχωράτε. Δίνετε βορά στα διάφορα επενδυτικά funds, σε αυτούς που όταν φοράγατε την κόκκινη προβιά
σας για να εξαπατήσετε το λαό, τους αποκαλούσατε κοράκια των
αγορών και σήµερα αποδεικνύονται βέβαια οι καλύτεροι φίλοι
σας. Τους δίνετε βορά τα υποθηκευµένα σπίτια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα υπέρογκα χρέη τους, χρέη που δεν έγιναν καθόλου τυχαία. Έγιναν
καθ’ υπόδειξη και κατ’ επιλογή του ίδιου σάπιου συστήµατος, το
οποίο σήµερα υπηρετείτε µε θρησκευτική ευλάβεια, για να µπορέσουν να βάλουν οι λαϊκές οικογένειες ένα κεραµίδι πάνω από
το κεφάλι τους.
Και τώρα οι φίλοι σας, οι τραπεζίτες και τα κοράκια των αγορών, θα επιλέξουν όσα υποθηκευµένα ακίνητα είναι εκµεταλλεύσιµα, τα ακίνητα φιλέτα θα τα πάρουν στην κατοχή τους µε
συνοπτικές διαδικασίες για να τα αξιοποιήσουν οι κατασκευαστικοί και οι τουριστικοί όµιλοι στην ανάπτυξη που σχεδιάζετε να
φέρετε για αυτούς.
Για τα υπόλοιπα, τα funds θα εκβιάζουν τα υπερχρεωµένα –
βέβαια- λαϊκά στρώµατα να καταβάλουν ό,τι έχουν και δεν έχουν,
ώστε να µην χάσουν τα σπίτια τους.
Στα χαρτιά θα ήταν εύκολο να φορολογήσετε τον πραγµατικό
πλούτο. Να ρίξετε τα βάρη της κρίσης στο µεγάλο κεφάλαιο µε
µια φορολόγηση του συνόλου των κερδών του κεφαλαίου, διανεµόµενων και µη διανεµόµενων, µε την ονοµαστικοποίηση του συνόλου των µετοχών όλων των επιχειρήσεων και τη φορολόγηση
της αξίας κατοχής τους, µε τη φορολόγηση εργοστασίων, πλοίων,
µε τη φορολόγηση του κεφαλαίου των µεγαλοκαταθετών. Αλλά
αντί για φόρους για τους φίλους σας, τους µονοπωλιακούς οµίλους, τους µεγαλοµετόχους τους, ετοιµάζετε νέες φοροαπαλλαγές, νέες παροχές, ακόµα περισσότερο ζεστό χρήµα.
Κυρίες και κύριοι, τα δικά σας επιτελεία λένε πως το 2015 η
παγκόσµια καπιταλιστική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε, ενώ το 2016
ξεκίνησε µε επικίνδυνα βήµατα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
προβλέψει τη θέσπιση των δηµοσιονοµικών συµβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρωζώνη, τα οποία αποτελούν µέρος του
σχεδίου για την παραπέρα εµβάθυνση της ΟΝΕ και της ενισχυµένης δηµοσιονοµικής εποπτείας για όλα τα κράτη-µέλη και µάλιστα µε ειδικές ρήτρες για τις χώρες που βρίσκονται σε
προγράµµατα διάσωσης όπως η Ελλάδα.
Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλέψει µνηµόνια διαρκείας
για όλα τα κράτη-µέλη της. Αυτά που θεσµοθετεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ,
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τα έχουν αποφασίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δηµοσιονοµικό
συµβούλιο και τον µηχανισµό αυτόµατης περικοπής τον είχε νοµοθετήσει από τον Ιούνιο του 2014 η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ και εσείς τότε τους καταγγέλλατε σε όλους τους τόνους.
Είναι γραµµένα στα Πρακτικά τι λέγανε οι σηµερινοί Υπουργοί
σας που λένε άλλα και κάνουν τις κωλοτούµπες τώρα.
Οι εργαζόµενοι λέµε εµείς πρέπει να έχουν τα µάτια τους δεκατέσσερα. Έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να φιλτράρουν κάθε
πληροφορία, κάθε δήλωση, κάθε οµιλία που ακούνε εδώ µέσα,
να µην παραµυθιάζονται, να µην υποτάσσουν τη δράση τους
ανάλογα µε την πολιτική του ενός ή του άλλου, να µην βρίσκονται
συνέχεια σε κατάσταση πότε κρύο, πότε ζέστη.
Η θέση και η άποψη ότι δήθεν η ακραία λιτότητα δεν είναι ιδρυτικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταδικαστεί
σαν στάχτη στα µάτια, σαν ένα πελώριο ψέµα συγκάλυψης του
ίδιου του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µεταλλάχθηκε τα χρόνια αυτά της κρίσης.
Ανέκαθεν ήταν µονόδροµος µόνο για τα συµφέροντα της πλουτοκρατίας. Τόσο σε συνθήκες ανάπτυξης όσο και συνθήκες κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί οργανισµό στον οποίον την
εξουσία έχουν τα µονοπώλια. Είναι ο ευρωπαϊκός χωροφύλακας
–για να το πούµε αλλιώς- των κερδών των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν άλλαξε στάση απέναντι και στον ελληνικό λαό, όπως κοροϊδεύει ο Πρωθυπουργός µ’ αυτά που
έλεγε στην προηγούµενη συνεδρίαση. Οι Ευρωπαίοι σύµµαχοι
της ελληνικής Κυβέρνησης υλοποιούν στη χώρα τους τα ίδια αντιλαϊκά µέτρα. Πρώτος και καλύτερος ο Γάλλος φίλος της Κυβέρνησης σήµερα, ο Ολάντ, που έχει απέναντί του το σύνολο του
γαλλικού λαού, που κινητοποιείται ενάντια στα νέα αντεργατικά
µέτρα, που αφορούν βέβαια επόµενες γενιές, γιατί στόχο έχουν
να εξασφαλίσουν ακόµα πιο ευέλικτο, φτηνό εργατικό δυναµικό
για το µεγάλο κεφάλαιο.
Οι εργαζόµενοι στη Γαλλία στρέφονται ενάντια στον νόµο της
γαλλικής κυβέρνησης που διευκολύνει δραστικά τις απολύσεις,
διευρύνει τα περιθώρια της µεγάλης εργοδοσίας να προσαρµόσει τα ωράρια εργασίας της στις εκάστοτε ανάγκες της, στη λογική της διευθέτησης ωρών εργασίας, όπως έχει γίνει και σε
άλλες χώρες και στην Ελλάδα. Αναβαθµίζει τις επιχειρησιακές
συµβάσεις εργασίας αχρηστεύοντας ουσιαστικά τις κλαδικές
συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Και αυτό το αντεργατικό
έκτρωµα η Κυβέρνηση Ολάντ δεν θα το περάσει από τη Βουλή,
αφού θα το νοµοθετήσει µε προεδρικά διατάγµατα.
«Μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράµµατα θα µάθεις»,
κύριε Τσίπρα. Γι’ αυτό ο Ολάντ αλλά και οι υπόλοιποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Σόιµπλε, το µεγάλο κεφάλαιο, δίνουν τα εύσηµά τους τώρα στην Κυβέρνηση. Γι’ αυτό σας στηρίζουν, αφού
υλοποιείτε και ψηφίζετε όλα τα µέτρα που εισηγούνται αυτοί και
από κοινού βέβαια στο Eurogroup µετά τα αποφασίζετε και εσείς.
Κυρίες και κύριοι, προωθείτε το νέο ΤΑΙΠΕΔ, µε το οποίο παραδίδετε στα ντόπια και ξένα µονοπώλια ακίνητα φιλέτα και κρατικές επιχειρήσεις. Στόχος σας είναι να δηµιουργήσετε νέα πεδία
κερδοφορίας για τα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαιά τους. Νέες
απώλειες θα έχουν µόνο τα φτωχά λαϊκά στρώµατα, που θα πληρώνουν ακόµα πιο αυξηµένο το νερό, τις µεταφορές, τις συγκοινωνίες.
Αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, θα µειωθεί ή θα αυξηθεί το
αεροπορικό εισιτήριο, για παράδειγµα, µε την ιδιωτικοποίηση
των αεροδροµίων στην οποία προχωρήσατε; Σε όλα αυτά µας
απαντάτε πως έρχεται το νέο ΕΣΠΑ, πως θα πέσουν στην αγορά
2 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2016 και πως εξασφαλίζετε 5
δισεκατοµµύρια πρόσθετους πόρους από τους δανειστές για την
αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Ποιον κοροϊδεύετε άραγε; Η µερίδα του λέοντος του νέου
ΕΣΠΑ αφορά τους φίλους σας, τους οµίλους, τους µεγαλοµετόχους τους. Οι πόροι του ΕΣΠΑ πηγαίνουν σε µεγάλα έργα που
τη µια τα βαφτίζετε υποδοµές, την άλλη προστασία του περιβάλλοντος, την τρίτη επιχειρηµατικότητα.
Ισχυρίζεστε πως τα προβλήµατα των εργαζοµένων θα λυθούν
από την καπιταλιστική ανάπτυξη. Κοροϊδεύετε διπλά. Από πουθενά δεν προκύπτει πως η οικονοµία της Ελλάδας θα απογειωθεί
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γρήγορα την επόµενη περίοδο, ακόµα περισσότερο αν σκεφτεί
κανείς τα αρνητικά σηµάδια που φαίνονται στη διεθνή οικονοµία
και το πόσο ανοιχτή είναι η ελληνική καπιταλιστική οικονοµία σε
τέτοιες διεθνείς εξελίξεις.
Όµως, ας κάνουµε τον δικηγόρο του διαβόλου. Ας υποθέσουµε ότι η περιβόητη ανάπτυξή σας έρχεται και, µάλιστα, ταχύτατα, όπως λέτε. Τι θα κερδίσουν οι εργαζόµενοι; Αυτό πρέπει
να αφορά όλους. Θα πάρουν πίσω τις εργασιακές σχέσεις, τους
µισθούς που έχασαν, την εξαντλητική φορολογία στην οποία
τους υποβάλλετε;
Οι φίλοι σας στον ΣΕΒ ζητούν διάλυση συλλογικών συµβάσεων εργασίας, µειώσεις µισθών, κατάργηση επιδοµάτων. Η ανάπτυξή σας περνά µέσα από την αύξηση του βαθµού
εκµετάλλευσης των εργαζοµένων. Η υπόσχεση για προσέλκυση
επενδύσεων που θα φέρουν δουλειές, είναι υποσχέσεις πως κανένας αντιλαϊκός νόµος απ’ αυτούς που έχουν ψηφιστεί εδώ
µέσα δεν θα καταργηθεί. Κυρίως είναι υποσχέσεις στο κεφάλαιο
για την ολόπλευρη στήριξή του.
Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις περίφηµες ιδιωτικοποιήσεις,
σήµερα σε όλον τον καπιταλιστικό κόσµο, ανεξάρτητα από τη
µορφή, είναι γενικό το χαρακτηριστικό της µείωσης της κρατικής
συµµετοχής. Οι αποκρατικοποιήσεις έχουν έδαφός τους την απελευθέρωση στις αγορές, υπηρετούν τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, σε συνθήκες βέβαια εδώ της
ευρωενωσιακής αγοράς.
Ο κρατικός επιχειρηµατικός τοµέας δεν αποτελεί µόνιµη κατάσταση, αλλιώς θα αντιστρατευόταν και την καπιταλιστική παραγωγή. Προετοιµάζει το έδαφος της καπιταλιστικής
συσσώρευσης εκεί όπου απαιτούνται µεγάλα κεφάλαια µε πολύ
µεγάλο κίνδυνο στο κέρδος, όπως στις υποδοµές, στην ενέργεια
και σε άλλους τοµείς.
Οι αποκρατικοποιήσεις δίνουν την ευκαιρία στους εργαζόµενους να κατανοήσουν καλύτερα πώς πρέπει να βλέπουν από τη
δική τους σκοπιά των δικών τους συµφερόντων το ζήτηµα της
ανάγκης κοινωνικοποίησης σήµερα της παραγωγής, τον χαρακτήρα και τον ρόλο του σηµερινού δηµόσιου τοµέα. Ακόµα και
αν µία επιχείρηση µείνει στο κράτος ή επανέλθει στο κράτος για
διάφορους λόγους, δεν πρόκειται για καµµία πραγµατική λύση
του προβλήµατος και για δικαίωση των αγώνων τους, γιατί οι συνέπειες γι’ αυτούς στο βαθµό εκµετάλλευσης και στην ανατροπή
εργασιακών σχέσεων ή στην κοινωνική τους ασφάλιση, κ.λπ., θα
εξακολουθούν να υπάρχουν και θα έρχονται, βέβαια και καινούργια µέτρα.
Ακόµα, δηλαδή και αν κάποιες επιχειρήσεις µείνουν κρατικές,
δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί η γενική τάση, αφού αυτή αφορά
όχι επιµέρους επιλογές της σηµερινής Κυβέρνησης ή των προηγούµενων κυβερνήσεων, αλλά το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα. Η διαπλοκή µε το ιδιωτικό κεφάλαιο, είτε ελληνικό, είτε
ξένο, είναι δεδοµένη, όπως δεδοµένη είναι και η απελευθέρωση
της αγοράς και άλλα.
Όµως και η Νέα Δηµοκρατία και τα άλλα κόµµατα κινούνται
ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό το σύστηµα και τις επιλογές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρετούν. Η κριτική είναι σε επιµέρους πλευρές. Γι’ αυτό, πότε εστιάζουν στο τίµηµα µόνο αυτών
των αποκρατικοποιήσεων, πότε βρίσκουν ένα-δυο διεφθαρµένους, λαµόγια, για να συζητάµε εδώ µέσα ό,τι άλλο εκτός απ’
αυτά τα ουσιαστικά, για τα οποία σηκώνουν το χέρι τους όλοι
εδώ µέσα –οι Βουλευτές σας κυρίως σήµερα- και υπερψηφίζουν
µέσα σ’ αυτή τη Βουλή, για να µατώνει πάλι ο ελληνικός λαός,
να υποφέρουν οι εργαζόµενοι, η φτωχολογιά.
Κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ηµέρες έγιναν τα εγκαίνια της κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου, του ΤΑΡ, παρουσία των αρχηγών των κρατών
διέλευσης. Η παρουσία στα εγκαίνια των εκπροσώπων της Κοµισιόν και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής δείχνει πως η κατασκευή ενεργειακών υποδοµών, εκείνων δηλαδή των αρτηριών
της ενέργειας –όπως τις αποκαλούν- που είναι αναγκαίες για να
κινηθούν και τα γρανάζια της καπιταλιστικής οικονοµίας, συνδέεται µε τη συνεχιζόµενη διαπάλη για το ποιος θα ελέγξει τα ενεργειακά αποθέµατα, τους δρόµους µεταφοράς τους, τα µερίδια
των αγορών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό δείχνει η παρουσία των εκπροσώπων αυτών των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων στα εγκαίνια, όταν είναι γνωστό ότι οι ίδιες
αυτές οι δυνάµεις έκαναν τα πάντα για να µπλοκάρουν τα ανάλογα ρωσικά ενεργειακά σχέδια στα Βαλκάνια για την απεξάρτηση, όπως ισχυρίζονται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη
Ρωσία.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν στόχο
την µείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη
Ρωσία, καθώς και την αποδυνάµωση της σχέσης Γερµανίας - Ρωσίας και µέσα από την κλιµάκωση της αντιπαράθεσης στην Ουκρανία. Μέρος, βέβαια, αυτού του ιµπεριαλιστικού σκυλοκαβγά
εδώ που τα λέµε, είδαµε για µια ακόµα χρονιά και στην πρόσφατη φετινή ξεφτίλα της EUROVISION.
Βέβαια, από την κατασκευή του TAP ωφεληµένοι θα βγουν οι
επιχειρηµατικοί όµιλοι και όχι οι εργαζόµενοι. Έτσι συµβαίνει σε
αυτό εδώ το σύστηµα. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, εκτός βέβαια
από διάφορους καιροσκόπους οπορτουνιστές δεξιούς και αριστερούς, κατ’ όνοµα κοµµουνιστές άλλους και αριστερούς, που
βγάζουν φλύκταινες όταν ακούνε το ΚΚΕ να λέει καθαρά, ξάστερα ότι µόνον όταν ο λαός κατακτήσει πραγµατικά την δική
του εξουσία µπορεί να διασφαλίσει πλέρια και σε σωστή βάση
την αµοιβαία επωφελή διακρατική συνεργασία στον ενεργειακό
τοµέα για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Στην πραγµατικότητα µόνο όταν έχεις χαράξει ένα ριζικά διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης µε κοινωνικοποίηση των εγχώριων
πηγών ενέργειας και υποδοµών, µε την αποδέσµευση από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ τέτοια έργα µπορούν να αξιοποιούνται µε γνώµονα την λαϊκή ευηµερία και όχι την κερδοφορία του
κεφαλαίου και εκτός των άλλων να µην είναι και εστία ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισµών.
Τα εγκαίνια του TAP δείχνουν ακόµα το πόσο έωλες ήταν οι
εκτιµήσεις εκείνων που υπόσχονταν πως τέτοια έργα θα γίνουν
αντικειµενικά παράγοντες για τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την
ειρήνη των χωρών που εµπλέκονται σε αυτούς. Στο έργο εµπλέκονται Ελλάδα, Αλβανία, όµως αυτό δεν στάθηκε αιτία για να λυθούν τα προβλήµατα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Αναφέροµαι
εδώ στα ζητήµατα της ΑΟΖ.
Αντίθετα, όλες οι ενδείξεις δείχνουν πως κινούµαστε το τελευταίο διάστηµα στην αύξηση αµφισβητήσεων τέτοιου είδους. Στο
έργο εµπλέκονται Ελλάδα και Τουρκία βέβαια. Όµως, αυτό δεν
στάθηκε ικανό να επιλύσει προβλήµατα στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Δεν στάθηκε ικανό να ανατρέψει την προκλητικότητα µε
την οποία η αστική τάξη της Τουρκίας υπό την ηγεσία του Ερντογάν εντείνει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου,
τις αµφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωµάτων στο Αιγαίο.
Κυρίες και κύριοι, τελευταία ο ΣΥΡΙΖΑ παραδίδει και µαθήµατα
αριστεροσύνης και ριζοσπαστισµού. Λέει πως στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες αριστερό και ριζοσπαστικό δεν είναι να φαντασιώνεσαι µια ιδεατή κοινωνία και άλλα τέτοια σχετικά που τα
έχουµε ακούσει και εδώ µέσα και από τον κύριο Πρωθυπουργό.
Φυσικά όλοι ξέρουν -και ο ελληνικός λαός που µας ακούει- ότι
η διαφορά µας µε τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι παλεύουµε για µια
άλλη ιδεατή κοινωνία, έτσι όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, µε διαφορετικό
τρόπο το κάθε κόµµα. Η διαφορά µας είναι ότι το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ παλεύει, µπορεί και να µατώνει δεν αντιλέγουµε, για την καπιταλιστική κοινωνία, για αυτό εδώ το σύστηµα που είναι σάπιο,
που είναι εκµεταλλευτικό, που το µόνο που έχει να δώσει είναι
φτώχια, ανεργία, πολέµους. Παλεύει για τα ίδια που παλεύουν
και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και άλλα αστικά κόµµατα.
Ο κ. Τσίπρας παλεύει για να ξεπεράσει τις δυσκολίες του ο καπιταλισµός. Για αυτό διαχειρίζεται την κρίση του, για αυτό και
λέει ότι η κοινωνία που παλεύει το ΚΚΕ δεν είναι εύκολο να έρθει,
είναι ιδεατή, κ.λπ..
Και αφού δεν είναι εύκολο να έρθει, λέει στον εργάτη, στον
άνεργο, στον αγρότη, στον αυτοαπασχολούµενο «µείνε εδώ στον
καπιταλισµό, µάθε να ζεις, άλλος µε λίγα, άλλος µε το τίποτα,
µην διαµαρτύρεσαι, µην παλεύεις έξω στους δρόµους», όπως σε
λίγες ώρες κινητοποιούνται έξω εδώ από την Βουλή συνδικάτα,
εργαζόµενοι της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της χώρας για κάτι
που δεν είναι τελοσπάντων και εύκολο να έρθει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα άλλα κόµµατα της αντιλαϊκής διαχείρι-
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σης σε τελευταία ανάλυση, παλεύει και µπορεί να µατώσει το
οµολογούµε για να µην έρθει ποτέ η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ. Όµως, το κοινωνικό σύστηµα για το οποίο παλεύει
το ΚΚΕ δεν είναι φαντασίωση, δεν είναι µια απλή ιδέα, ένα
όραµα, είναι στόχος, λέµε εµείς, προς κατάκτηση. Από το 1917
άνοιξε αυτός ο δρόµος.
Παρά τα ιστορικά προσωρινά πισωγυρίσµατα, σήµερα, πλέον,
µπορούµε, αξιοποιώντας όλη αυτήν την τεράστια πείρα, θετική
και αρνητική, από την οικοδόµηση του σοσιαλισµού που γνωρίσαµε τον 20ο αιώνα, να πούµε καθαρά ότι η πρόταση του ΚΚΕ
µπορεί να υλοποιηθεί, να πάρει σάρκα και οστά και στην Ελλάδα
του σήµερα και σε άλλες χώρες. Και αυτή µπορεί να είναι η πραγµατική νέα Ελλάδα, να είναι η νέα κοινωνία και στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη και σε ολάκερο τον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από πενήντα τρία χρόνια
δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαµπράκης. Η δολοφονία του από
ακροδεξιά στοιχεία και από το παρακράτος εκείνης της εποχής
επανέρχεται στη µνήµη µας πιο επίκαιρη από ποτέ, καθιστώντας
µας υπεύθυνους για την προάσπιση της δηµοκρατίας και της ειρήνης απέναντι σε φωνές µίσους που έρχονται και πάλι από το
σκοτάδι.
Ο Γρηγόρης Λαµπράκης δικαίως έχει τη θέση που του ανήκει
στις σελίδες της ιστορίας αυτού του τόπου. Θα παρακαλούσα
πολύ να κρατήσουµε ενός λεπτού σιγή.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
Αιωνία η µνήµη του.
(Χειροκροτήµατα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε πει ότι στις 18.00’ θα
προχωρήσουµε στην ονοµαστική ψηφοφορία, που θα αφορά σε
εκατόν εβδοµήντα άρθρα περίπου, αν έχω πληροφορηθεί
σωστά, από το σύνολο των άρθρων, από διαφορετικές Κοινοβουλευτικές Οµάδες που έχουν κάνει τις σχετικές αιτήσεις. Για την
οικονοµία της συνεδρίασης θα ακολουθήσουµε την εξής διαδικασία, η οποία είχε κατατεθεί και το πρωί από τον Προεδρεύοντα
κ. Κακλαµάνη, µε συµφωνία του Προεδρείου: Τώρα µεν και για
πέντε λεπτά έκαστος θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, -παρ’ ότι η διαδικασία ήταν ενιαία και επί της αρχής και
επί των άρθρων, όπως είναι σήµερα- για να σχολιάσουν και να
πουν απόψεις. Αυτό είναι από πέντε λεπτά.
Αµέσως µετά, θα µιλήσουν οι πολιτικοί Αρχηγοί, εκτός αν θέλει
κάποιος πολιτικός Αρχηγός να µιλήσει πριν, δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά να ακολουθήσουµε αυτήν τη διαδικασία. Είναι περίπου σαράντα λεπτά για τους γενικούς εισηγητές των κοµµάτων.
Να κλείσει αυτός ο κύκλος και ύστερα θα έχουµε πέντε από τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι δεν είχαν πάρει τον
χρόνο της δευτερολογίας χθες και οι οποίοι θα έχουν δικαίωµα
επίσης, τοποθέτησης µέχρι οχτώ λεπτά, αν είναι δυνατόν και βεβαίως, οι πολιτικοί Αρχηγοί.
Ενδιάµεσα, τουλάχιστον στον δεύτερο κύκλο, στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, θα µπουν τουλάχιστον άλλοι πέντε, έξι,
επτά, όσοι Βουλευτές µπορέσουµε για να γίνει µεγαλύτερος
αριθµός των Βουλευτών που θα µιλήσουν.
Παρακαλώ πολύ να τηρηθεί αυτή η διαδικασία.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας εκ µέρους της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
Υπουργός Επικρατείας πριν από λίγο µίλησε για οβιδιακές µεταµορφώσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αλήθεια γνωρίζει τι
σηµαίνει οβιδιακή µεταµόρφωση; Σηµαίνει να υπόσχεσαι ότι θα
σκίσεις τα µνηµόνια και να φέρνεις µε το σχέδιο νόµου µόνιµα
µνηµόνια.
Σηµαίνει να υπόσχεσαι ότι θα καταργήσεις τον ΕΝΦΙΑ και µε
το σχέδιο νόµου να διατηρείς και να αυξάνεις τον ΕΝΦΙΑ. Σηµαίνει να υπόσχεσαι ότι δεν θα κόψεις συντάξεις και µε το σχέδιο
νόµου να καταργείς το ΕΚΑΣ. Σηµαίνει να υπόσχεσαι ότι δεν θα
κόψεις µισθούς και µε το σχέδιο νόµου να κόβεις τα ειδικά µισθολόγια. Σηµαίνει να υπόσχεσαι «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και εσείς να µεταβιβάζετε τα πάντα στα funds. Σηµαίνει
να υπόσχεσαι ότι δεν θα γίνουν αποκρατικοποιήσεις, γιατί είναι
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ξεπούληµα περιουσίας και να ιδρύεις Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων για έναν αιώνα. Αυτό δεν λέγεται καν αυταπάτη. Λέγεται
πολιτικό θράσος!
Στρεψοδικείτε, κύριοι, για να θριαµβολογήσετε. Ακούσαµε
αυτές τις µέρες τέσσερα πράγµατα από όλους τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης. Ακούσαµε ότι τα µέτρα είναι 5,4 δισεκατοµµύρια και ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Πού τα βρήκατε και
πού τα είδατε αυτά;
Κυρίες κύριοι, 5,4 δισεκατοµµύρια είναι αυτά που ψηφίσατε
τον τελευταίο µήνα! Είναι οι άµεσοι φόροι, οι έµµεσοι φόροι και
το καινούριο συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο. Δεν είναι αυτά που ψηφίσατε πέρυσι. Τα ξεχάσατε αυτά;
Δεν περιλαµβάνεται η αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23%.
Αυτό δεν είναι στα 5,4 δισεκατοµµύρια. Η αύξηση της προκαταβολής φόρου σε όλους τους πολίτες δεν είναι στα 5,4 δισεκατοµµύρια. Η αύξηση και η επιβολή εισφορών υγείας για τις
κύριες και επικουρικές συντάξεις δεν είναι στα 5,4 δισεκατοµµύρια.
Τα ψέµατα έχουν κοντά ποδάρια και δυστυχώς την αλήθεια τη
βιώνουν οι πολίτες. Ακούσαµε από όλους τους συναδέλφους της
Συµπολίτευσης και από τον Υπουργό Επικρατείας να λένε: «Μειώσαµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους και γλιτώσαµε 20 δισεκατοµµύρια ευρώ». Από ό,τι βλέπω έχετε όλοι τον ίδιο αριθµό.
Εδώ πραγµατικά η οικονοµική επιστήµη σηκώνει τα χέρια
ψηλά. Αλήθεια, από πότε η επίτευξη δηµοσιονοµικών στόχων
εξαρτάται µόνο από τους στόχους και όχι και από την πορεία και
τη δυναµική της οικονοµίας; Εάν ήταν έτσι θα έπρεπε σήµερα,
από τη στιγµή που το 2015 και 2016 έχουµε χαµηλότερους δηµοσιονοµικούς στόχους, να αναφερόµαστε σε µειώσεις φόρων
και σε αυξήσεις µισθών και συντάξεων. Αφού είναι χαµηλότεροι
οι στόχοι, γιατί δεν φέρνετε νοµοσχέδιο µε µειώσεις φόρων και
µε αυξήσεις µισθών και συντάξεων; Για τον πολύ απλό λόγο ότι
έχει γυρίσει η οικονοµία και διατηρείται σε ύφεση.
Έτσι σήµερα, αντίθετα µιλάµε για ένα τσουνάµι φόρων, µιλάµε
για µειώσεις µισθών στα ειδικά µισθολόγια, µιλάµε για κατάργηση του ΕΚΑΣ. Με ευθύνη αυτής της ανερµάτιστης διακυβέρνησης, η χώρα επέστρεψε και παραµένει στην ύφεση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, κάνετε
ησυχία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Και έχει χάσει, όπως είπε και ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, 21 δισεκατοµµύρια ευρώ τα χρόνια 2015 και 2016. Οι συγκρίσιµες µελέτες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τις καταθέτω στα Πρακτικά, το επιβεβαιώνουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες µελέτες, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τρίτο στοιχείο είναι ότι ακούσαµε από τους συναδέλφους της
Πλειοψηφίας ότι η Κυβέρνηση επέτυχε τους στόχους το 2015.
Κατ’ αρχάς, εσείς οι ίδιοι δεν λοιδορούσατε τα πρωτογενή πλεονάσµατα του παρελθόντος;
Η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσµα του 2015 οφείλεται στην
εσωτερική στάση πληρωµών. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου αυξήθηκαν κατά 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2015. Επίσης, οφείλεται στη λήψη πρόσθετων µέτρων, όπως είναι η
αύξηση του ΦΠΑ και η µείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων
ήδη από το 2015. Αντίθετα, τα δύο προηγούµενα χρόνια επιτυγχάνονταν πρωτογενή πλεονάσµατα µειώνοντας φόρους, πληρώνοντας ληξιπρόθεσµες οφειλές και καταβάλλοντας τετραπλάσιο
έναντι του 2015 κοινωνικό µέρισµα. Μόνο το πολιτικό θράσος του
ΣΥΡΙΖΑ θα επέτρεπε να χαρακτηριστεί η σηµερινή εξέλιξη ως
επιτυχής.
Τέλος, ακούσαµε από τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας ότι
η Κυβέρνηση για πρώτη φορά ανοίγει το θέµα της ρύθµισης του
χρέους. Η Κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για την επιβάρυνση της
βιωσιµότητάς του, η Κυβέρνηση η οποία καλλιεργούσε ψευδαισθήσεις µε τζάµπα παληκαριές για κούρεµα του χρέους, σήµερα
θεωρεί ως επιτυχία την εφαρµογή ρυθµίσεων που συζητούνταν
από το 2012.
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Και, φυσικά, αποσιωπά τη διπλή αναδιάρθρωση µε κούρεµα,
µάλιστα, του χρέους, την επιµήκυνση της λήξης των οµολόγων,
τη µείωση των επιτοκίων, τη µείωση των τόκων που έγιναν τα
προηγούµενα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Σταϊκούρα, παρακαλώ, θα σας δώσω ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Και εάν την αµφισβητείτε, ο Πρωθυπουργός δεν την αµφισβητεί. Την υπέγραψε τον Ιούλιο και θα την καταθέσω για τα Πρακτικά.
Υπέγραψε ότι οι ενέργειες που έγιναν τα προηγούµενα χρόνια
βοήθησαν τη βιωσιµότητα του χρέους της χώρας και την πορεία
εξυπηρέτησης αυτού. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι ανακρίβειες και τα ψεύδη αποτελούν δοµικό στοιχείο της
Αριστερής Κυβέρνησης.
Κλείνοντας, η Νέα Δηµοκρατία καταψηφίζει τις αυξήσεις
φόρων, τον µόνιµο και αυτόµατο µηχανισµό δηµοσιονοµικής
διόρθωσης , τη σύσταση του νέου Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων,
την ίδρυση ασυνάρτητων διοικητικών δοµών, τη µείωση µισθών
µε το πάγωµα των µισθολογικών προαγωγών στα ειδικά µισθολόγια.
Έχουµε θέσει µε τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο, τον κ.
Δένδια, συγκεκριµένες ερωτήσεις και θέλουµε συγκεκριµένες
απαντήσεις για τα άρθρα 56 και 106. Και ζητάµε να κάνετε δεκτή
την τροπολογία-προσθήκη που καταθέσαµε για την κατάργηση
πρόσφατης διάταξης περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του
Ολυµπιακού Πόλου Φαλήρου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι, το σχέδιο νόµου
επιβεβαιώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από δήθεν σκληρός διαπραγµατευτής
κατάντησε πλήρως υποτακτικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ από δήθεν πολέµιος
των µνηµονίων, χωρίς ηθικές αναστολές, χωρίς ιδεολογικές συντεταγµένες, ψηφίζει τα πάντα, ακόµα και µόνιµα µνηµόνια, ακόµα
και Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων ενός αιώνα.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Σπαρτινό, τον λόγο έχει ζητήσει
ο Υπουργός κ. Σταθάκης για να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Πρόκειται για τρεις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
στον νόµο για τα κόκκινα δάνεια.
Η πρώτη αφορά εταιρείες οι οποίες θα αποκτούν τέτοιου
τύπου δάνεια από χώρες όπως προβλέπεται στη διάταξη. Προστίθεται η φράση, «…που σύµφωνα µε το καταστατικό τους µπορούν να προβαίνουν σε απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και
πιστώσεις υπό την επιφύλαξη διατάξεων της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Προστίθεται το τελευταίο, προκειµένου να
είναι πιο σαφές και πιο αυστηρό το πλαίσιο.
Η δεύτερη διάταξη, που βελτιώνεται, διευκρινίζει ότι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται και αδειοδοτούνται -εννοείται- από την Τράπεζα της Ελλάδος, η έκθεσή τους πρέπει να
παρουσιάζει µεθόδους αναδιάρθρωσης οφειλών εναλλακτικές
της αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας του νόµου του 2014 και της πράξης εκτελεστικής επιτροπής.
Άρα, ουσιαστικά εισάγει την έννοια ότι δεν µπορεί να προβαίνουν
σε αναγκαστικές εκτελέσεις πριν να έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που προβλέπονται από τη νοµοθεσία.
Και η τρίτη βελτίωση αφορά στην τροποποίηση του νόµου του
2006 περί τιτλοποίησης, που προέβλεπε τα 100 ευρώ στα υποθηκοφυλακεία. Μετά από υπόδειξη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης προτίθεται το ποσό αυτό που είναι για όλες τις
µεταβιβάσεις, να αυξηθεί στα 2.500 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλώ να κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σπαρτινός και ύστερα ο κ. Παναγιώταρος.
Παρακαλώ να κρατηθούν οι χρόνοι, όπως συµφωνήσαµε προηγούµενα.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς προχωράµε προς την ολοκλήρωση
αυτής της τετραήµερης διαδικασίας, µαζί µε τις επιτροπές, και
πλησιάζει και η κορύφωση της διαδικασίας µε τις τοποθετήσεις
των πολιτικών Αρχηγών -που άρχισαν ήδη- θα ήθελα να κάνω
δύο, τρία σχόλια.
Ξεκίνησε η διαδικασία αυτή µέσα στις επιτροπές µε έναν, θα
έλεγα, ιδιότυπο διαγκωνισµό ανάµεσα σε δύο κόµµατα, τα οποία
ούτε το ένα ούτε το άλλο θέλει να ταυτίζονται µεταξύ τους, ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και τη Χρυσή Αυγή για το ποιος θα
πάρει τα σκήπτρα στο να υπερφαλαγγίσει και να ξεπεράσει τις
αποδεκτές κοινοβουλευτικές πρακτικές για να µην ξεκινήσει, για
να καθυστερήσει -δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο, αυτοί τον ξέρουν- αυτή η διαδικασία.
Πρέπει να οµολογήσω ότι από χθες σταµάτησαν αυτά τα φαινόµενα ίσως, ελπίζω, γιατί η Νέα Δηµοκρατία άρχισε να διαπιστώνει ότι ένας τέτοιος ανταγωνισµός δεν την ωφελούσε.
Πιθανώς, όµως, αυτό το µπρα ντε φερ να οφείλεται και σε ένα
άλλο µπρα ντε φερ που διαβάζαµε σε όλες τις εφηµερίδες ότι
παιζόταν αυτές τις ηµέρες -και το είδαµε, κατά τη γνώµη µου,
πριν από λίγο στο Βήµα µε την τοποθέτηση του κ. Σταµάτη- ένα
µπρα ντε φερ ανάµεσα στον κ. Μητσοτάκη και στον κ. Σαµαρά,
το οποίο µπορεί να πυροδότησε και τον πρώτο διαγκωνισµό στον
οποίο αναφέρθηκα. Και έτσι χάθηκε η ευκαιρία να ακούσουµε τοποθετήσεις και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και από άλλα
κόµµατα, τα οποία έχουν τελείως αντίθετη γνώµη από την Κυβέρνηση, να ακούσουµε προτάσεις συγκροτηµένες, διαφορετικές, πολύ διαφορετικές, αντίθετες, οι οποίες θα βοηθούσαν
αυτήν τη διαδικασία.
Δεν έχω να πω τίποτα για τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας,
ο οποίος και χθες και σήµερα είχε ένα πραγµατικά κοινοβουλευτικό ήθος στην εισήγησή του. Όµως, και αυτός, παρ’ όλο που
προκλήθηκε όχι µόνο από εµένα, αλλά απ’ όλους τους οµιλητές
και τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατέληξε σε καµµία συγκεκριµένη και συνολική αντιπρόταση ως προς αυτό το 1% του
ΑΕΠ, που πρέπει να καλύψουµε µε βάση τη συµφωνία που υπογράψαµε και εµείς και αυτοί και άλλοι τον Αύγουστο του 2015.
Η κοινωνία, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρει που ήταν η χώρα το
καλοκαίρι του 2015 και ξέρει και ποιοι έχουν την κύρια ευθύνη
για αυτήν την κατάσταση. Ξέρει, επίσης -το διαπιστώνει κανείς
συζητώντας µε οποιονδήποτε πολίτη- ότι σήµερα η κοινωνία βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή. Είµαστε σε µια στιγµή κοµβική όπου
θα κριθεί πρώτα απ’ όλα, βεβαιότατα, η Κυβέρνηση, αλλά θα κριθεί και η συµφωνία, αν θέλετε, που υπογράφηκε το καλοκαίρι του
2015 και θα κριθούν και εκείνοι που την υπέγραψαν µετά την Κυβέρνηση, µαζί µε την Κυβέρνηση. Αλλά, όπως είπα και πριν, εναλλακτική πρόταση από τους συµψηφίσαντες δεν ακούσαµε και
δεν ξέρω αν θα ακούσουµε στη συνέχεια από τον Αρχηγό της
Νέας Δηµοκρατίας.
Κάνουν λάθος αν νοµίζουν ότι µόνο και µόνο επειδή δεν είναι
στην Κυβέρνηση, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη.
Έχουν βάλει και αυτοί τις υπογραφές τους. Και θα έλεγα ότι και
εκείνοι που έδωσαν αρνητική ψήφο το καλοκαίρι σε αυτήν τη
συµφωνία, κρίνονται και αυτοί για το εάν και κατά πόσο έχουν
διατυπώσει µία πειστική εναλλακτική πρόταση, η οποία, κατά τη
δική µας άποψη, πρέπει να ξεκινάει από το σήµερα, να πηγαίνει
στο αύριο, και στο κοντινό και στο µακρινό, αλλά όχι ανάποδα.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι στο δύσκολο οικονοµικό και δηµοσιονοµικό περιβάλλον που είµαστε σήµερα, στο δύσκολο περιβάλλον
πολιτικών συσχετισµών δύναµης µέσα στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν άριστες λύσεις. Υπάρχουν, όµως, βέλτιστες λύσεις, να µειώνεις, δηλαδή, να ελαχιστοποιείς, να αντιρροπείς τις αρνητικές
επιπτώσεις και να µεγιστοποιείς, όσο µπορείς, τις θετικές.
Πάνω σε αυτήν τη ρεαλιστική, αλλά και ελπιδοφόρα βάση µας
εµπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός και περιµένει τα αποτελέσµατα
για να κρίνει και εµάς και όλους τους άλλους. Ας µην το ξεχνάνε
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όλοι οι άλλοι αυτό.
Και θέλω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα σχόλιο. Άκουσα
πάρα πολλούς συναδέλφους από την µεριά της αντιπολίτευσης,
και κυρίως από τη µεριά των κοµµάτων που κυβέρνησαν µέχρι
τώρα, να ενδιαφέρονται πάρα πολύ αυτό το τετραήµερο για την
ψυχή µας, τη συνείδησή µας και τη φήµη µας.
Θα ήθελα να τους συµβουλέψω, επειδή η σωτηρία της ψυχής,
όπως ξέρουµε όλοι, είναι πολύ µεγάλο πράγµα, να ασχοληθούν
µε τη σωτηρία της δικής τους ψυχής και να µην πάρουν και το
βάρος της σωτηρίας των δικών µας ψυχών και των δικών µας συνειδήσεων. Για τη φήµη τους είναι γνωστό ότι ασχολούνται πάρα
πολύ και θα συνεχίσουν ανελλιπώς να ασχολούνται. Γι’ αυτό δεν
υπάρχει καµµία αµφιβολία.
Μας είπαν, όµως, κιόλας ότι ψηφίζουµε αυτά που ψηφίζουµε
γιατί ενδιαφερόµαστε για τις καρέκλες µας.
Ενδιαφερόµαστε για τις καρέκλες µας, µας είπαν πάρα πολλοί
συνάδελφοι, από τους οποίους κάποιοι είναι είκοσι ή τριάντα
χρόνια Βουλευτές και έχουν µακρές υπουργικές θητείες.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και οι γονείς και οι παππούδες τους!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Θα έλεγα, λοιπόν, ότι όταν θα
έρθει η επίσηµη θεσµική συζήτηση για πιθανούς περιορισµούς θητειών Βουλευτών, Υπουργών, να συνηγορήσουν και να ψηφίσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μπράβο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Και µάλιστα όσοι έχουν και
µακρά διαδροµή σ’ αυτά τα έδρανα να ψηφίσουν και για την αναδροµική εφαρµογή αυτών των κανόνων και να µη µας πουν ότι
δεν επιτρέπεται συνταγµατικά. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται συνταγµατικά ή όχι, δεν είµαι δικηγόρος…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τελειώσατε µε αυτό το
«περί ψυχής». Ήταν συνολικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Ας κοιτάξουν λίγο στον καθρέφτη της κοινωνίας τον εαυτό τους, για να δουν τι γνώµη έχει η
κοινωνία και τι φήµη έχουν δηµιουργήσει µέσα στην κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Γιατί κάποιοι απ’ αυτούς, όταν
µιλούσαν και τα έλεγαν αυτά και έκαναν αυτές τις επιθέσεις µου
έφεραν στο νου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Σπαρτινέ, φίλε και
συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μου έφεραν, λοιπόν, στο νου έναν στίχο από τον «Τελευταίο
Σταθµό» του Γιώργου Σεφέρη που λέει: «Ψυχές µαραγκιασµένες
από τις δηµόσιες αµαρτίες». Όσο περισσότερο αυτός ο χαρακτηρισµός ταιριάζει σε κάποιους τόσο πιο επιθετική, τραγελαφική και εκτός πραγµατικότητας ήταν και η επίθεση που έκαναν
στην Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστούµε.
Σας άφησα περισσότερο χρόνο για τον Σεφέρη, επειδή ήρθαν
και τα παιδιά που θα ανακοινώσουµε τώρα, για να θεωρούν ότι
στη Βουλή συζητάµε µε στίχους του Σεφέρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και
µαθήτριες και δέκα εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 7ο Δηµοτικό
Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης και από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κιλκίς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος εκ µέρους της Χρυσής
Αυγής.
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ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε µε Σεφέρη και εµείς θα
απαγγείλουµε λίγο Σουρή, ο οποίος στα τέλη του 19ου αιώνα
έγραφε πολύ ωραία ποιήµατα. Πρέπει να ήταν και προφήτης,
γιατί µάλλον θα είχε κατά νου την Κυβέρνηση, εσάς και τους
προηγούµενους από εσάς.
Διαβάζω από το «Ανθολόγιο της Οικονοµίας»: «Ποιος είδε ένα
κράτος λιγοστό, σ’ όλη τη γη µοναδικό, εκατό να εξοδεύει και
πενήντα να µαζεύει; Να ’χει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουνε φανερά; Και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε; Κλέφτες, φτωχοί και άρχοντες, µε άµαξες και άτια,
κλέφτες χωρίς µια πήχη γη και κλέφτες µε παλάτια. Ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για ψωµί, ο άλλος το έθνος σύσσωµο για
πλούτη και τιµή. Δυστυχία σου, Ελλάς, µε τα τέκνα που γεννάς!
Ω, Ελλάς, ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα!».
Έχει γράψει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα ποιήµατα και ένα το
οποίο το καταθέτω στα Πρακτικά, που µάλλον θα εξέφραζε τη
γνώµη όλων των Ελλήνων γι’ αυτό το σάπιο µεταπολιτευτικό σύστηµα. Έχει τίτλο «Ένα µυρωδάτο ποίηµα», το οποίο καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ποίηµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είσαστε όλοι συνυπεύθυνοι γι’ αυτό το δράµα το οποίο συµβαίνει σ’ αυτή τη χώρα, αυτό το δράµα εναντίον ενός ολόκληρου
έθνους, για τη γενοκτονία που διαπράττετε εις βάρος του µε την
αλληλουχία των τεσσάρων µνηµονίων. Διότι και αυτό που θα ψηφίσετε σήµερα είναι ένα ακόµη µνηµόνιο, το τελευταίο, η ταφόπλακα που τα περιλαµβάνει όλα και δεν εξαιρεί τίποτα απολύτως.
Και µια που µιλάµε για γενοκτονία, ας διαβάσουµε δυο αράδες
από το τι είναι γενοκτονία. Είναι οποιαδήποτε από τις παρακάτω
πράξεις µε στόχο το µερικό ή ολικό αφανισµό µιας φυλετικής,
εθνικής ή θρησκευτικής οµάδας, όπως: Πρώτον, θανάτωση των
µελών της οµάδας. Αν σας θυµίζει τίποτα µε όλα όσα συµβαίνουν
στην πατρίδα µας, όπου οι συµπολίτες µας δολοφονούνται, ληστεύονται, σκοτώνονται, αυτοκτονούν.
Δεύτερον, πρόκληση σοβαρής σωµατικής ή ψυχικής βλάβης
σε µέλη της οµάδας. Για πηγαίντε σε όλα τα τρελάδικα να δείτε
που έχουν γεµίσει και είναι τα µόνα τα οποία αναπτύσσονται!
Τρίτον, σκόπιµη επιβολή συνθηκών ζωής µε στόχο το φυσικό
αφανισµό, ολικό ή µερικό, µελών της οµάδας.
Τέταρτον, επιβολή µέτρων που αποσκοπούν στην παρεµπόδιση γεννήσεων εντός της οµάδας. Έχουµε αρχίσει και έχουµε
φθίνουσα πορεία στις γεννήσεις, µε αποτέλεσµα το 2060 να είµαστε πιθανόν µειονότητα σ’ αυτή τη χώρα.
Πέµπτον, είναι η δια της βίας µεταφορά ανηλίκων µελών της
οµάδας σε κάποια άλλη. Εάν αυτό σας λέει τίποτα, αν και µάλλον
σε πολλούς δεν λέει τίποτα απολύτως.
Απ’ όπου περνούσε η Αριστερά, συνήθως άφηνε συντρίµµια.
Εσείς βέβαια πρωτοτυπείτε, διότι για πρώτη φορά δεν θα αφήσετε τίποτα. Θα είσαστε µια καινοτοµία σε ολόκληρη την υφήλιο.
Όσο και αν προσπαθείτε να κοροϊδέψετε και τους εαυτούς
σας –βέβαια κάποιοι από εσάς το παραδεχθήκατε ότι µε πόνο
ψυχής, είπατε «δυστυχώς, θα το ψηφίσουµε, δεν µπορούµε να
κάνουµε αλλιώς»- µόνοι σας αποδεικνύετε ότι τα µέτρα τα οποία
έχετε φέρει είναι µέτρα µε τα οποία βγάζετε από τη δύσκολη
θέση τους κυρίους και τις κυρίες της Νέας Δηµοκρατίας, οι
οποίοι µε πολλή χαρά θα τα ψήφιζαν και όχι µε πόνο ψυχής, αν
ήταν κυβέρνηση. Και αυτό ίσως να ήταν το µεγάλο τρικ, έτσι
ώστε όταν θα φύγετε από την εξουσία, αφού θα έχουν ψηφιστεί
όλα αυτά και αυτοί επανέλθουν, όπως γίνεται συνήθως, εκτός
και αν αλλάξει κάτι άλλο, οι κύριοι της λεγόµενης κεντροαριστεροδεξιάς –δεν ξέρουµε τι ακριβώς είναι- να έχουν τη δικαιολογία
ότι «αφού τα ψήφισαν οι προηγούµενοι, εµείς δεν µπορούµε να
τα πάρουµε πίσω».
Όπως και εσείς, που ενώ λέγατε άλλα, ξεκινήσατε από τα όσα
είχατε πει στη Θεσσαλονίκη, µετά πήγατε στο παράλληλο πρόγραµµα, τώρα έχετε µπει –κανείς δεν ξέρει- σε κάποιο άλλο πρόγραµµα αποκατάστασης -δεν ξέρουµε τι ακριβώς- και για όλα
αυτά για τα οποία σας ψήφισε ο ελληνικός λαός, σας έβαλε στη
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Βουλή, σας έδωσε συγχωροχάρτι δεύτερη φορά και µε το δηµοψήφισµα ήθελε και έβαλε πλάτη για να γίνουν µέρος κάποιων εξ
αυτών που είπατε, εσείς δεν πράξατε τίποτα απολύτως.
Θα πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι από σήµερα το
βράδυ, αφού θα ψηφιστούν αυτά τα µέτρα, η ζωή τους θα είναι
εντελώς διαφορετική. Θα το καταλαβαίνουν µέρα µε την ηµέρα,
γιατί όλα αυτά τα µέτρα που θα ψηφιστούν, δεν θα εφαρµοστούν
σε µία ηµέρα και σε µία εβδοµάδα, αλλά θα είναι µέτρα που θα
ολοκληρωθούν µέσα στον επόµενο ένα µε ενάµιση χρόνο. Να θυµούνται, λοιπόν, κάποιους οι οποίοι τους τα έλεγαν και όταν ήταν
στο 0,27% και όταν ήταν στο 7% και όταν θα είναι στο 14% που,
όπως έδειξε µία τελευταία δηµοσκόπηση, βρίσκεται η Χρυσή
Αυγή και θα τα λένε πάντα και δεν θα πάρουν πίσω απολύτως τίποτα.
Η Χρυσή Αυγή θα είναι πάντοτε µπροστάρης στους αγώνες
για την Ελλάδα, τον ελληνισµό, απέναντι σε όλους όσους απεργάζονται τη διάλυση αυτού του περήφανου ελληνικού έθνους,
απέναντι στους τοκογλύφους εγχώριους, εισαγόµενους και
στους παλιούς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε που τηρήσατε τον χρόνο σας.
Ο κ. Κουτσούκος, εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω στη σύντοµη
δευτερολογία µου να συµπυκνώσω τα πολιτικά συµπεράσµατα
και να σταθώ σε τρία-τέσσερα συµπεράσµατα, που προέκυψαν
κατά τη διάρκεια της συζήτησης, καθώς, όπως έχετε αντιληφθεί,
είµαστε σε µία δυναµική νοµοθετική διαδικασία, που κατατίθενται
συνεχώς καινούργιες και µε ιδιαίτερη σηµασία ρυθµίσεις.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τα κεντρικά ζητήµατα, εµείς, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, πιστεύουµε ότι οι καταστατικού και δεσµευτικού χαρακτήρα ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου θίγουν
τον πυρήνα των δηµοκρατικών θεσµών, δηλαδή το Κοινοβούλιο
και θίγουν και ζητήµατα λαϊκής κυριαρχίας. Αυτά είναι εκείνα που
αφορούν κυρίως το υπερταµείο, αλλά και το λεγόµενο κόφτη και
τον «κοµισάριο» στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
Θα έλεγα, δηλαδή, ότι για κάθε αριστερό, που ενδεχοµένως
µπορεί να είχε κάποια όνειρα, αυτά που θα ψηφίσουµε σήµερα
θα µετατρέψουν τα όνειρα σε εφιάλτες. Και µακάρι, να ζήσει
εκατό χρόνια -αν και δεν µπορεί να ζήσει κανείς µας άλλα εκατό
χρόνια- αλλά για εκατό χρόνια θα κατατρέχουν την Αριστερά
αυτές οι ρυθµίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σηµειώσω, διότι διέλαθε της προσοχής σας ότι καθ’ όλη τη διαδικασία που συζητάµε
µπαίνουν και βγαίνουν ακίνητα από την ΕΤΑΔ στο ΤΑΙΠΕΔ. Η
ΕΤΑΔ, όπως αντιληφθήκατε, δεν διαχειρίζεται πλέον τα ακίνητα
του δηµοσίου, παίρνει όλη την περιουσία. Εκείνο που συνιστά και
τεκµηριώνει την καταγγελία µας είναι ότι σ’ αυτό το υπερταµείο
πάει όλη η περιουσία του δηµοσίου.
Η δε Εταιρεία Συµµετοχών παίρνει όλα τα δικαιώµατα του δηµοσίου και προκάλεσα χθες τον αρµόδιο Υπουργό, παρουσιάζοντας τον πίνακα, το περιουσιολόγιο, θα έλεγα, των συµµετοχών,
που είναι κοντά 79 δισεκατοµµύρια, να µας πει αν όλο αυτό πάει
στο καινούργιο υπερταµείο, αλλά απάντηση δεν πήραµε.
Βεβαίως, µπαίνουν και κτήρια δηµοσίου συµφέροντος, για να
µη µας λέει ο κ. Κατρούγκαλος, που είναι και καθηγητής, ότι
αυτά δεν µπορεί να εκποιηθούν.
Ο κόφτης είναι ένα µόνιµο µνηµόνιο. Το είπαµε. Όµως, εκείνο
που έχει σηµασία είναι ότι η Κυβέρνηση χαίρεται και λέει, «είναι
έµπνευσή µας, γιατί αλλιώς µας ζητούσαν να κάνουµε τώρα περικοπές».
Μα, εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαµορφώσατε µια
πολιτική που σας οδήγησε να αποδεχθείτε 12,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ µέτρα µέχρι το 2018. Δεν θα µας χρεώνετε εµάς αυτά που
εσείς κάνατε.
Είναι φανερό ότι σε αυτό το πακέτο των 12,5 δισεκατοµµυρίων
είναι το 1,8 δισεκατοµµύρια που ψηφίζουµε σήµερα, τα οποία θα
τα πληρώσουν απλοί άνθρωποι, η λαϊκή πλειοψηφία. Απόδειξη,
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δε, ότι έχει φθάσει στο όριο της φοροδοτικής ικανότητας ο
απλός πολίτης, είναι η ραγδαία αύξηση των ληξιπροθέσµων.
Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Αλεξιάδης, αλλά οι πίνακες που έχει δώσει
η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων στη δηµοσιότητα αυτό
δείχνουν, ότι οι πολίτες πλέον δεν µπορούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους και γι’ αυτό αυτή η υπερφορολόγηση
µέσα σε ένα υφεσιακό κλίµα είναι που θα αποτύχει και θα οδηγήσει την Κυβέρνηση στην ανάγκη καινούργιων µέτρων.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω στον αγαπητό συνάδελφο, τον κ.
Βρούτση, ότι τον µειωµένο ΦΠΑ στα νησιά, αγαπητέ συνάδελφε,
τον καθιέρωσε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ε, όχι!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρακαλώ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τον καθιέρωσε η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, που εφάρµοσε τον ΦΠΑ για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Και επειδή ξέρω τι λέω, έχετε τη δυνατότητα να το ψάξετε και
να το διευκρινίσουµε µεταξύ µας.
Μια κουβέντα για τα δάνεια. Με τον τρόπο που νοµοθετείτε, η
υπόθεση των δανείων οδηγεί σε µια ανακατανοµή πλούτου εντός
Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Και επειδή κάποιος από αυτό το
Βήµα είχε πει στο παρελθόν ότι θα µείνουν οι ζηµιές στην Ελλάδα
και τα κέρδη θα πάνε έξω, οι ζηµιωµένοι θα είναι Έλληνες και οι
κερδισµένοι θα είναι έξω.
Και για να τελειώσω στον χρόνο, που µου µένει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει, πρώτον, να παρατηρήσω στον πρώτο
Υπουργό της Κυβέρνησης, σε αυτόν που είναι υπεύθυνος για την
κυβερνητική προπαγάνδα, ότι δεν µπορεί να λέει ψέµατα από
αυτό το Βήµα. Το ΠΑΣΟΚ είχε την προστασία της πρώτης κατοικίας στις 300.000 ευρώ, ο ΣΥΡΙΖΑ την πήγε µε την προηγούµενη
νοµοθετική ρύθµιση στις 180.000 ευρώ, µε αυτή τη ρύθµιση πηγαίνει στις 140.000 ευρώ και από 1-1-2017 µηδενίζεται. Αυτή είναι
η αλήθεια µε βάση το νοµοσχέδιο.
Υπάρχουν τρεις κρίσιµες τροπολογίες.
Ο κ. Σκουρλέτης µε µια τροπολογία καταργεί το ν.4269/2014
και µας γυρίζει σε ένα προεδρικό διάταγµα του 1987.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε σε ένα λεπτό. Μοιράστε τις τρεις τροπολογίες στο λεπτό
αυτό. Είστε πολύ έµπειρος και εξαιρετικός αγορητής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω αυτό που
µου λέτε, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι κατατέθηκαν εκπρόθεσµα,
µε την ανοχή του Προεδρείου, από τους τρεις Υπουργούς και
έχω ένα λεπτό για να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Έχετε άλλα είκοσι δευτερόλεπτα επιπλέον γι’ αυτό που είπατε.
Προχωρήστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέω, λοιπόν, ότι µε αυτήν την τροπολογία ο κ. Σκουρλέτης τιµωρεί όσους εµείς βοηθήσαµε µε το
νοµοσχέδιο του κ. Μανιάτη να λύνουν προβλήµατα όχι µεγάλων
επενδύσεων µόνο αλλά και µικρών, όπως ενός φούρνου, ενός
κοµµωτηρίου, µέσα σε έναν οικιστικό ιστό. Τι θα πουν οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης στον Πύργο σε έναν τέτοιο µικρό επαγγελµατία;
Η δεύτερη είναι του κ. Κατρούγκαλου. Ο κ. Κατρούγκαλος
παίρνει πίσω τη µειωµένη εισφορά στους ελεύθερους επαγγελµατίες. Καταλάβατε, κύριοι συνάδελφοι, τι ψηφίζετε; Τους κοροϊδέψατε ότι βάλετε µειωµένες εισφορές και τώρα το παίρνετε
πίσω.
Η τελευταία είναι της κ. Φωτίου. Έχω πει ότι έκανε ενάµιση
χρόνο να αλλάξει ονοµασία στο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα.
Θα την ψηφίσουµε. Αλλά να βγάλει τη διάταξη που παίρνει πίσω
το ΕΚΑΣ, είναι παράνοµη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή- έχουν ακουστεί σοβαρές καταγγελίες από
αυτό το Βήµα για χαριστικές ρυθµίσεις σε µεγάλα συµφέροντα
και πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση πάρα πολύ συγκεκριµένα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Αµυράς από το Ποτάµι έχει τον λόγο.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή θα κρατηθεί όλη διαδικασία µε µια συµφωνηµένη σοβαρότητα και αυστηρότητα, σας
ειδοποιώ ότι αµέσως µετά είναι ο κ. Καµµένος από τους ΑΝΕΛ
και ο κ. Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρώων, για να κλείσουµε
συντεταγµένα τον κύκλο των πενταλέπτων των εισηγητών.
Αν δεν είναι εδώ οι κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πάρουν αργότερα το λόγο. Θα πει ότι έχουν καλυφθεί. Περί αυτού πρόκειται.
Δεν είναι θέµα τυπικό. Όµως, δεν θα αλλάξει αργότερα η διαδικασία.
Κύριε Αµυρά, ορίστε έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τέσσερις ηµέρες έντονων και σχολαστικών συζητήσεων -σε κάποια θέµατα µπήκαµε
βαθιά, κάποια άλλα τα αντιµετωπίσαµε επιδερµικά, κάποια άλλα
έµειναν εντελώς εκτός του οπτικού πεδίου του Σώµατος- ήρθε η
ώρα της κρίσιµης στιγµής. Ήρθε η ώρα που θα πρέπει όλοι να
κάνουµε ένα βηµατάκι πίσω από την ένταση και, βεβαίως, την τοποθέτηση του καθενός επί διαφόρων θεµάτων, και να αναλογιστούµε κάτι απλό: Εάν αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο στην ουσία
είναι η αποκρυστάλλωση, η κατάληξη της εννιάµηνης νέας διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης µε τους θεσµούς, ως πεµπτουσία όλων όσων συνέβησαν και προηγήθηκαν τους
προηγουµένους εννέα µήνες, είναι κάτι καλό ή κάτι κακό για τη
χώρα. Πρέπει να αναλογιστούµε, δηλαδή, τι κερδίζουµε. Κερδίζουµε σε χρήµα; Κερδίζουµε σε αξιοπιστία, σε διεθνείς συµµάχους; Παίρνουµε κάτι χειροπιαστό για το χρέος, το οποίο
µπορούµε να το δούµε να αντανακλάται σε κάποια διάταξη των
διακοσίων τριάντα τριών άρθρων του παρόντος σχεδίου νόµου;
Προς το παρόν, αυτό που σίγουρα ξέρουµε είναι τι χάνουµε.
Όλοι οι Έλληνες θα φτωχύνουν. Από τον καφέ που θα πίνουν
µέχρι το ίντερνετ που θα χρησιµοποιούν, θα φορολογούνται παραπάνω.
Ωστόσο, χάνουµε και σε εθνικό κύρος ή, αν θέλετε, σε εθνική
αυτοπεποίθηση. Απόδειξη είναι το γεγονός ότι θα έχουµε έναν
δηµοσιονοµικό κόφτη πάνω από τα κεφάλια µας για είκοσι χρόνια. Είναι µια απόδειξη της αποτυχίας της ελληνικής κοινωνίας,
του ελληνικού κράτους, διαχρονικώς, που µας έφτασε σε ένα τέτοιο σηµείο ώστε µέσω Βρυξελλών να γίνεται η επιτήρηση του
συµµαζέµατος των δηµοσιονοµικών στοιχείων αυτής της χώρας.
Την εθνική µας αυτοπεποίθηση, όµως, τη λαβώνουµε και µε το
υπερταµείο για ενενήντα εννέα έτη µε µια διοίκηση που σαφέστατα θα ελέγχεται από τους ξένους, από τους δανειστές µας.
Αυτά είναι σηµάδια που µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι
αυτή η λιτότητα στην οποία έχουµε µπει εδώ και πολλά χρόνια
είναι αέναη. Και δεν είναι µόνο τα έξι χρόνια που µπήκαµε στην
αέναη λιτότητα. Είναι και άλλα είκοσι πίσω, αυτά της πλαστής
ευµάρειας. Διότι όταν έσκασε το µπαλόνι, το µπουγέλο κατέβρεξε όλους όσοι βρίσκονταν από κάτω. Και όσοι βρίσκονταν
από κάτω, ήταν σχεδόν το σύνολο του ελληνικού πληθυσµού.
Εµείς θεωρούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα άρθρα
του νοµοσχεδίου για τους φόρους είναι άδικα και θα τα καταψηφίσουµε. Θα καταψηφίσουµε τον κόφτη.
Ωστόσο, δεν είµαστε αρνητικοί ή ιδεοληπτικοί, όπως υποστηρίζουµε ότι είναι αρκετοί από τους Υπουργούς σας. Θεωρούµε
ότι η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων πρέπει
να γίνει. Το θεωρούµε θετικό βήµα. Ένα µέρος της αποφασιστικής αρµοδιότητας που θα ελέγχει, στην ουσία, τη δηµοσιονοµική
και φορολογική ζωή της χώρας, πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά, µε άλλους όρους και κανόνες.
Διαφωνούµε, ωστόσο, στον τρόπο µε τον οποίον ιδρύεται αυτή
η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Βεβαίως, δεν είναι ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη φαίνεται, αλλά δεν είναι. Ελέγχεται περισσότερο από τους ξένους. Γι’ αυτό θα καταψηφίσουµε τα άρθρα
για τη σύστασή της.
Προβληµατιστήκαµε πάρα πολύ, αγαπητέ Αναπληρωτή
Υπουργέ, κ. Τσιρώνη, για τα δασικά. Θεωρούµε θετικό το βήµα
ότι µε αυτές τις ρυθµίσεις το 95% των δασικών περιοχών, επιτέλους, µπορεί να απελευθερωθεί ως προς την προστασία του, να
αποσυνδεθεί, δηλαδή, από εκεί που υπάρχουν οι «γκρίζες
ζώνες», τα αυθαίρετα και οι οικισµοί µέσα στα δάση. Ωστόσο,
δεν έχουµε ακόµα πεισθεί για τον τρόπο που θα διαχειριστείτε
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τον όρο «οικιστική πύκνωση». Θέλουµε, αν πάρετε τον λόγο,
ακόµα περισσότερες διευκρινήσεις επ’ αυτού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την κρίσιµη αυτή ώρα οι πολίτες
απαιτούν, µε τη βαρύτητα αυτού του ρήµατος, από όλα τα κόµµατα και τις πολιτικές δυνάµεις να συνεννοηθούν. Είµαστε διαρκώς µε την πλάτη στον τοίχο, ως χώρα. Οι πολίτες απαιτούν
συνεννοήσεις. Απαιτούν τη συναντίληψη του κοινού καλού.
Για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, µε την απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για συναντίληψη όλων των πολιτικών δυνάµεων τουλάχιστον σε πέντε βασικά, σε πέντε µίνιµουµ εθνικής
υπεροχής, έχουµε τη ρήση -και µε αυτή θα κλείσω- του Μπαράκ
Οµπάµα: «Όσο περιφρονούµε τη λογική, όσο περιφρονούµε
τους αριθµούς και την πραγµατικότητα, τότε η αλήθεια θα επιστρέφει διαρκώς και διαρκώς, αλλά ως άλλος εκδικητής».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού και από την
πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος, για να διευκρινίσει κάτι.
Κύριε Τσιρώνη, θέλετε και εσείς τον λόγο; Για νοµοτεχνική
πρόκειται; Διότι δεν έχει άλλες παρεµβάσεις επί της ουσίας, επί
των λεγοµένων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Για κάτι που ειπώθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω ότι αποδέχοµαι στο νοµοσχέδιο τη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 453 και ειδικό αριθµό 97, που
έχει να κάνει µε τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Πρέπει να πω, επίσης, ότι για την τροπολογία µε γενικό αριθµό
442 και ειδικό αριθµό 86, για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ µονίµων κατοίκων σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των τριακοσίων κατοίκων, το κοιτάµε πάρα πολύ θετικά και θα επανέλθει µε
στοχευµένες παρεµβάσεις η Κυβέρνηση πολύ σύντοµα.
Καταθέτω, επίσης, νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Στο άρθρο 16
αποφασίζεται η διαδικασία παύσης του Διοικητή της νέας Αρχής
Εσόδων. Στο άρθρο 44 γίνεται διευκρίνιση για το ποιοι υπάγονται
στο άρθρο 29 του νόµου για τη φορολογία εισοδήµατος, αγρότες, αφορολόγητα δηλαδή. Στο άρθρο 56 διευκρινίζεται η διαδικασία εσόδων…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
Κύριε Καµατερέ, µη µαλώνετε µε τον κ. Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κανένα θέµα, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Στα
υπόλοιπα γίνονται λεκτικές διορθώσεις.
Επίσης, καταθέτω νοµοτεχνικές επί της αιτιολογικής έκθεσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Στον κ. Τσιρώνη απευθύνθηκε µία ερώτηση. Μην ανοίξετε κύκλο σε καµµία περίπτωση.
Δεν θα το επιτρέψω.
Ορίστε, κύριε Τσιρώνη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χρωστούσα στον κ. Αµυρά αυτή τη διευκρίνιση από προχθές.
Είναι καθαρό στη διατύπωση ότι το µόνο που κάνουµε στις ιώδεις
περιοχές είναι να ζητούµε από τους δήµους να καταγράψουν στις
δασικές εκτάσεις και στα σηµερινά δάση τα οικήµατα, τον δοµηµένο χώρο -τριακόσια, τετρακόσια- και να δηµιουργήσουν κάποια
πολύγωνα, ώστε στη συνέχεια, αντί να αντιµετωπιστούν από τη
Δασική Υπηρεσία αποσπασµατικά, να αντιµετωπιστούν συνολικά,
ώστε να διευκρινίσουµε και να γνωρίζουµε µετά, τι από αυτά ήταν
νοµιµοποιηµένο κάποτε, τι έχει εµπράγµατα δικαιώµατα, ποιος
είναι ο χρόνος κτήσης. Μέχρι στιγµής δεν είχαµε ποτέ αυτή την
εικόνα, αυτό και τίποτε περισσότερο. Η δασική νοµοθεσία ισχύει
απαρέγκλιτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός, ο κ. Ξανθός. Αµέσως µετά ακολουθούν ένας ή δύο Βουλευτές και θα περάσουµε µε τον κ. Λοβέρδο
στους πέντε εκ των Κοινοβουλευτικών.
Κύριε Υπουργέ, οκτώ λεπτά σας αρκούν;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ναι, είναι εντάξει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από µια σύντοµη
αναφορά σε ένα άρθρο του πολυνοµοσχεδίου, το άρθρο 68, που
αφορά τη θεσµοθέτηση µιας ειδικής κατηγορίας φαρµάκων, τα
γενικής διάθεσης φάρµακα. Αυτό είναι µια υποκατηγορία των µη
συνταγογραφούµενων φαρµάκων και όπως αρκετοί από εσάς ξέρετε, υπήρχε η εκκρεµότητα από τη µνηµονιακή Συµφωνία του
καλοκαιριού να διευθετηθεί.
Κάναµε µια σοβαρή προσπάθεια επιστηµονικής τεκµηρίωσης.
Υπήρξε µια επιτροπή εµπειρογνωµόνων από τον ΕΟΦ, µε τη συµµετοχή και του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου, η οποία
κατέληξε σε µία συγκεκριµένη πρόταση.
Με αυτόν τον τρόπο µπορέσαµε να διασφαλίσουµε ότι περίπου το 87% των σηµερινών µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων
θα έχουν ως αποκλειστικό χώρο διάθεσης τα φαρµακεία και µόνο
ένα 12% µε 13% θα µπορεί να διατίθεται και εκτός φαρµακείου.
Αυτό το ποσοστό στην πλειονότητά του αφορά φάρµακα ασφαλούς χορήγησης και επιλογής από τον ασθενή, χωρίς την απαραίτητη συµβουλευτική του φαρµακοποιού.
Μ’ αυτόν τον τρόπο -όπως και µε την προηγούµενη εκκρεµότητα, που υπήρχε µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρµακείωνπιστεύω ότι χωρίς να αναιρούµε τη βασική υποχρέωση απελευθέρωσης στο χώρο της αγοράς του φαρµάκου, βάζουµε ασφαλιστικές δικλείδες και ρήτρες, οι οποίες επιτρέπουν να µη
δηµιουργεί προβλήµατα αυτό το νέο περιβάλλον στη δηµόσια
υγεία και να µην επηρεάζει αρνητικά τη βιωσιµότητα των φαρµακείων, τα οποία νοµίζω πως όλοι αναγνωρίζουµε ότι παίζουν έναν
πολύ σηµαντικό κοινωνικό ρόλο µε τη γεωγραφική τους διασπορά σε όλη τη χώρα.
Νοµίζω ότι κατ’ αναλογίαν αυτό, που κάνει συνολικά η Κυβέρνηση –και αυτό αποτυπώνεται και στο παρόν πολυνοµοσχέδιοείναι να κάνει το ίδιο πράγµα. Αυτό σηµαίνει πως µε δεδοµένες
τις µνηµονιακές δεσµεύσεις, µε δεδοµένη την υποχρέωση να τηρηθούν τα συµφωνηθέντα και µε δεδοµένα τα προαπαιτούµενα
και όλες τις άλλες παρεµβάσεις και µέτρα, που πρέπει να ληφθούν εν όψει της αξιολόγησης, θα υπάρξουν µέριµνες οι οποίες
θα διασφαλίζουν µια δικαιότερη κατανοµή των βαρών, θα διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον, βεβαίως, και την κοινωνική συνοχή, αλλά φυσικά και τη δηµόσια περιουσία.
Επίσης, θα έχουµε περιθώριο να υπάρξει ζωτικός χώρος, προκειµένου να υπάρξουν αντισταθµιστικές παρεµβάσεις µε θετικό
κοινωνικό πρόσηµο, όπως αυτές που ήδη έχουµε αρχίσει να υλοποιούµε από τον ν. 4368, το γνωστό παράλληλο πρόγραµµα. Και
αναφέροµαι στη γνωστή ρύθµιση για την καθολική κάλυψη των
ανασφάλιστων πολιτών, για την δωρεάν πρόσβασή τους στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, η οποία έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί
και να παράγει ανακουφιστικά αποτελέσµατα για χιλιάδες πολί-
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τες, οι οποίοι τα προηγούµενα χρόνια είχαν βρεθεί έκθετοι και
ανοχύρωτοι την ώρα της αρρώστιας και επιβαρύνονταν οικονοµικά µε δυσβάσταχτα χρέη, όταν χρειαζόταν να νοσηλευτούν στα
νοσοκοµεία.
Αυτές τις µέρες όντως διεξάγεται, κατά την άποψή µου, µια
συζήτηση σε υψηλούς τόνους. Υπάρχει µια απίστευτη καταστροφολογία. Θυµίζω ότι αυτή την καταστροφολογία την ακούµε µονότονα εδώ και πάρα πολλούς µήνες χωρίς να επιβεβαιώνεται
στην πράξη. Υπάρχουν υπερβολές, όπως και µια αβάσταχτη ρηχότητα, θα έλεγα, της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Αυτό, όµως, το οποίο πραγµατικά προκαλεί είναι το να εγκαλούµαστε εµείς για λαϊκισµό και για δηµαγωγία, τη στιγµή, που
πραγµατικά είναι ο ορισµός του λαϊκισµού και της δηµαγωγίας
το να καταψηφίζεις µε φιλολαϊκές κορώνες παράγωγα µέτρα από
µια συµφωνία, που υπερψήφισες, χωρίς να λες ποιες είναι οι διαφορετικές εναλλακτικές επιλογές, χωρίς να προτείνεις άλλα ισοδύναµα µέτρα, χωρίς να λες ποιες δαπάνες πρέπει να
περικοπούν για να µην υπάρξουν νέες επιβαρύνσεις και χωρίς να
λες µε ποιον τρόπο θα υπάρξουν φορολογικά έσοδα για να στηριχθεί το κοινωνικό κράτος.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτό αναδεικνύει την εγγενή αναξιοπιστία
ενός µεγάλου µέρους του πολιτικού συστήµατος, αλλά και των
µιντιακών του υποστυλωµάτων, που αναπαράγουν αυτή τη συζήτηση αυτές τις ηµέρες.
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, κάναµε µια κρίσιµη επιλογή. Και
αυτήν την κρίσιµη επιλογή τη θέσαµε στην κρίση της πλειοψηφίας των πολιτών.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι στην κοινωνία υπάρχει και δυσφορία,
υπάρχει και απογοήτευση, υπάρχει και θυµός, αλλά ξέρουµε επίσης ότι σ’ αυτή την κοινωνία υπάρχει και κατανόηση των δυσκολιών, κατανόηση των περιορισµών, ανοχή και προσπάθεια και
κατανόηση της ανάγκης να στηριχθεί µια προσπάθεια, που κάνει
αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση για να βγούµε απ’ αυτόν τον φαύλο
κύκλο της λιτότητας.
Νοµίζω ότι αυτή η κατανόηση έχει την εξήγησή της. Η εξήγηση
είναι, πρώτον, ότι η Κυβέρνηση έχει απέναντί της ένα αντιπολιτευτικό τόξο µε δοµική ανυποληψία, που κανείς δεν εµπιστεύεται, γιατί είναι πολύ γνωστά και καταγεγραµµένα ο βίος και η
πολιτεία του, δεύτερον, γιατί η δική µας Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ,
η «πρώτη φορά αριστερά», όπως σας αρέσει να καγχάζετε, δεν
έχει πραγµατικά καµµία σχέση µε την φαυλότητα του παλιού πολιτικού συστήµατος, του οποίου εσείς είστε µέρος και το έχετε
αναπαράξει κατά το παρελθόν, και ,βεβαίως, επειδή έχει καταλάβει ότι πραγµατικά κάναµε ό,τι µπορούσαµε. Μπορεί να µην
τα καταφέραµε, µπορεί να µην υπήρξαν τα επιθυµητά και τα αναγκαία αποτελέσµατα, αλλά και σήµερα θα συνεχίσουµε, έστω και
λαβωµένοι, να παλεύουµε µέχρι το τέλος για να υπάρξει µια διέξοδος βιώσιµη, µε την κοινωνία όρθια, στο θέµα της κρίσης.
Εµείς, λοιπόν, σ’ αυτήν την Κυβέρνηση δεν επενδύουµε στην
απελπισία, αλλά στην ελπίδα. Δεν επενδύουµε στη καταστροφή,
αλλά στην ανάκαµψη. Κυρίως επενδύουµε στον συνεχή αγώνα
για να αλλάζουν οι κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισµοί. Αυτή
είναι η ουσία της Αριστεράς σ’ όλο τον κόσµο.
Επειδή, λοιπόν, δεν έχουµε σκοπό να µείνουµε στη βολική
γωνία της επαναστατικής καθαρότητας, αλλά θα κάνουµε πραγµατικά ό,τι περνάει από το χέρι µας για να στηρίξουµε µια κοινωνία, που χειµάζεται και επειδή, βέβαια, δεν υπάρχει µια
σοβαρή εναλλακτική πολιτική διέξοδος, είµαστε σίγουροι ότι θα
τα καταφέρουµε και µαζί µας θα τα καταφέρει και η κοινωνία και
η χώρα
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει τον λόγο. Ύστερα θα είναι ο κ.
Δένδιας, µετά ο κ. Κασιδιάρης, ο κ. Δανέλλης, ο κ. Κόκκαλης,
αλλά ενδιάµεσα θα είναι ένας, τουλάχιστον, Βουλευτής από τη
λίστα. Άρα, να ετοιµάζεται η κ. Τελιγιορίδου και ύστερα οι κύριοι
Γιαννάκης, Παυλίδης, Ηγουµενίδης. Είναι ζήτηµα αν θα απορροφήσουµε άλλους δυο-τρεις µετά απ’ αυτούς που ανέφερα. Σας
το λέω ευθέως.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να θυµίσω κάτι. Το έκαναν
κι άλλοι συνάδελφοι. Μεθοδολογικά το χρησιµοποιώ, είναι καταγεγραµµένο στη συλλογική µας µνήµη. Θέλω να θυµίσω µια
φράση του σηµερινού Πρωθυπουργού και τότε Αρχηγού κόµµατος της Αντιπολίτευσης. Την απηύθυνε ως ερώτηµα-µοµφή στον
τότε Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Παπακωνσταντίνου, για θέµατα, που έχουν να κάνουν µε την περιουσία του ελληνικού δηµοσίου. Του έλεγε: «Είναι δυνατό να πάρετε στις πλάτες σας
αποφάσεις, που αφορούν το µέλλον των επόµενων γενεών; Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει». Του το έλεγε για κάτι, που ούτε ο Παπανδρέου δέχτηκε να κάνει, ούτε ο Παπαδήµος δέχτηκε να κάνει,
ούτε ο Σαµαράς δέχτηκε να κάνει, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
στα λόγια δέχθηκε να κάνει, όπως µας ανακοίνωσε το βράδυ της
φοβερής διαπραγµάτευσης τον Ιούλιο του 2015. Να το σήµερα
εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αιωνόβιο νοµικό µόρφωµα
του ξεπουλήµατος.
Ο λαός, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν άκουσε το ρητό, που
ο ίδιος κάποιες φορές λέει: «Ψήφισε εκείνον, που υπόσχεται λιγότερα, γιατί έτσι θα απογοητευτείς λιγότερο». Έκανε πείραµα
και έπαθε αυτό, που πάλι ο ίδιος λέει: «Ουρανό κοιτάς; Σε πηγάδι
θα πέσεις».
Τι θα λέτε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, που
άλλοι θλιµµένοι, άλλοι χαρούµενοι ψηφίζετε σήµερα εδώ; Θα τυπώσετε µπλουζάκια που θα αλλάζουν το «Greece is not for sale»
και θα γράφουν το «πωλείται όπως είναι επιπλωµένο», που έλεγε
προφητικά ο συνάδελφός σας κ. Παπαδηµούλης σε παλιότερες
εποχές; Να το καταθέσω για όποιον είναι περίεργος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσο και αν προσποιείστε συνάδελφοι της πλειοψηφίας –ορισµένοι από εσάς τουλάχιστον- ότι στεναχωριέστε µε όλα αυτά
και αναστενάζετε, σαν αναστενάρηδες του Λαγκαδά, θέλω να
σας πω ότι αυτά είναι βιώµατα και εµπειρίες. Οι πολίτες είναι
έξαλλοι µαζί σας και αρκετοί από αυτούς ζητούν συγγνώµη για
όσα είπαν ή έκαναν εναντίον µας. Θα συµβούλευα µε φιλική διάθεση να δείτε ένα βίντεο στο διαδίκτυο, που έχει δηλώσεις πολιτών µετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 και µετά το
δηµοψήφισµα, σε τι είχαν ελπίσει οι άνθρωποι. Εγώ αυτά τα
λόγια δεν τα ακούω ως αστείο. Τα ακούω ως µια τραγωδία ανθρώπων, που έχουν εξαπατηθεί, αν κανείς δει τα λόγια τους µε
αυτά, που κάνετε και µε αυτά που γίνονται σήµερα.
Και τι θα λέτε στους πολίτες από αύριο Δευτέρα; Θα τους
λέτε, πέρα από το ότι είστε στεναχωρηµένοι, αυτό, που λένε κάποιοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας ότι βρέχει δισεκατοµµύρια;
Πώς θα το πείτε αυτό;
Χθες το βράδυ ένας συνάδελφος, ο κ. Μπαργιώτας από το Ποτάµι, είπε µε µια δόση υπερβολής ότι η ανάπτυξη δεν είναι η
αδερφή ή η ξαδέρφη του Καρανίκα να έρθει όταν θα τη φωνάξεις. Είναι µια βαριά διαδικασία, που προϋποθέτει τη δυνατότητά
σου να µπορείς να διοικήσεις ένα πολύ δύσκολα διοικήσιµο ελληνικό κράτος. Δεν αρκεί να υπάρχουν τα χρήµατα. Πρέπει να
µπορείς και να τα πάρεις και αυτό απαιτεί δεξιότητες, τόλµη, κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο και συγκεκριµένες πράξεις.
Τα λέω αυτά τα περί ανάπτυξης και βροχής δισεκατοµµυρίων
για να κάνω αναφορά σε συγκεκριµένη τροπολογία. Ο κ. Σκουρλέτης δεν είναι εδώ, είναι όµως ο κ. Τσιρώνης. Έκανε και ο κ.
Κουτσούκος αναφορά. Δεν είχε πολύ χρόνο να την αναπτύξει.
Θα το κάνω εγώ. Είναι η τροπολογία 449/93.
Κύριε Υπουργέ, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήµατα που δηµιουργούσε η γραφειοκρατία µε τα πολεοδοµικά στο αναπτυξιακό
πεδίο. Η νοµοθεσία, όπως ολοκληρώθηκε ο νόµος-διάταγµα το
1987, δηµιουργούσε στους µικρούς, µεσαίους, µεγάλους επενδυτές πάρα µα πάρα πολλά προβλήµατα. Πολλές φορές οι αρµόδιοι υπάλληλοι έλεγαν στους πολίτες, που πήγαιναν: «ο νόµος
είναι αόριστος», «τι να κάνω», «έλα από Δευτέρα, µήπως βρούµε
µια λύση» και τα χρόνια περνούσαν.
Σε συνεργασία µε το ΤΕΕ –και αν κάτι λέω καθ’ υπερβολήν, µπορεί ο κ. Σπίρτζης να σας το εξηγήσει- ψηφίστηκε ο ν.4269/2014,
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βάσει του οποίου έγιναν ορισµένα µικρά, µεσαία, µεγάλα επενδυτικά σχέδια και κάποιες επενδύσεις έχουν ξεκινήσει. Αναφέροµαι
και στην Αττική και στην Κέρκυρα. Ο κ. Κουτσούκος έκανε αναφορά στην Ηλεία και πολλοί συνάδελφοι µπορούν να πουν από τη
δική τους εµπειρία. Γιατί το παίρνετε πίσω;
Μην γελάτε. Γελάει αυτός, που δεν ξέρει ποιο Υπουργείο διοικεί, δεν ξέρει πόσες δυσκολίες µεγάλες µπαίνουν µπροστά στην
καθηµερινότητα. Και από αύριο το πρωί –γιατί από αύριο αρχίζετε να κυβερνάτε, γιατί µέχρι τώρα λέγατε διάφορα πράγµατα,
τα οποία όλα αποδείχθηκαν αναλήθειες και ψέµατα- τα χαµόγελα
θα σβήσουν, αγαπητέ Υπουργέ. Γιατί θα δείτε τι τραβούν οι πολίτες από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, που έρχεστε να τις
πολλαπλασιάσετε δήθεν για να αναπτύξετε στρατηγικούς σχεδιασµούς. Πώς θα γίνει αυτό; Πώς θα γίνει ανάπτυξη, όταν δυσχεραίνετε το βίο της οικονοµικής κοινωνίας, µικρής, µεσαίας,
µεγάλης;
Η δεύτερη τροπολογία στην επιτροπή, άρθρο 234 του σχεδίου
νόµου σήµερα, πολύ σοβαρό και ως ειδικό θέµα και ως γενικό,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αφορά το αν είναι µέθοδος. Περάσατε ένα τραγικό ασφαλιστικό. Πήρατε λεφτά, αντί να κάνετε
ασφαλιστική αλλαγή και χρυσώνατε και σε κάποια σηµεία το
χάπι. Το ζήτηµα των εκπτώσεων στις αυξηµένες εισφορές το είχατε παρουσιάσει ως χρύσωµα χαπιού για νέους κυρίως εργαζοµένους στους κλάδους των ελευθέρων επαγγελµατιών.
Λέγατε ότι για τις κύριες συντάξεις, επιστροφές, για την ιατροφαρµακευτική όχι. Καταργείτε µε το άρθρο 234 αυτή τη διάταξη, την οποία είχατε παρουσιάσει ως χάπι. Αναφέρθηκε και ο
κ. Κουτσούκος. Είναι µέθοδος αυτό; Είναι µέθοδος; Ξεψηφίσατε
κάτι, που ψηφίσατε πριν από δεκαπέντε µέρες. Όλα όσα µικρά ή
λίγα πάτε να δώσετε, θα τα αλλάζετε εβδοµάδα µε την εβδοµάδα, µε κριτήριο τις δυσκολίες που θα προκύπτουν;
Τρίτο θέµα. Τροπολογία δική µας αυτή τη φορά. Είναι ο κ. Τσιρώνης εδώ. Ρωτηθήκατε, κύριε Υπουργέ, για την παραχώρηση
µε τροπολογία, Βουλευτών υποτίθεται, ενώ υπουργική ήταν και
καλυµµένη, για τα δικαστήρια στην παραλιακή; Έγινε µεγάλο
θέµα. Παρουσιάστηκε τροπολογία, που δεν υπήρχε, γιατί δεν
υπήρχε σχέδιο νόµου. Έγινε κοινοβουλευτικός έλεγχος. Κατατέθηκε νέα τροπολογία. Σήµερα έρχεται εδώ µια τροπολογία από
το Ποτάµι, από την Ένωση Κεντρώων και από µας, τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Δεν ερωτηθήκατε, είναι προφανές. Θα την
κάνετε δεκτή, την κατάργηση της παράνοµης εκείνης αµαρτωλής τροπολογίας, αφ’ ης ίσχυσε; Κι ας βρει ο κ. Παρασκευόπουλος µε τον κ. Καµµένο ή µε άλλο συνάδελφό του έναν άλλο
χώρο. Έχετε σήµερα αυτή την ευκαιρία. Την επανακαταθέσαµε
και περιµένουµε να τη δεχθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω χωρίς επιχείρηµα. Κλείνω µε
τα λόγια ενός δικού σας Υπουργού: «Κυρίες και κύριοι, τα δύσκολα πέρασαν. Τώρα έρχονται τα χειρότερα».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου.
Μετά θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Δένδιας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα µου είπαν ότι θα µιλήσω εγώ µετά τον κ. Λοβέρδο.
Το έχω ζητήσει από το µεσηµέρι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εσείς είστε µετά τον κ.
Δένδια.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όχι. Είχα ζητήσει, σύµφωνα µε τη σειρά
κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης των κοµµάτων, να είµαι εγώ
µετά τον κ. Λοβέρδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν ακολουθήθηκε. Μπήκε
πιο νωρίς ο κ. Λοβέρδος.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Άρα εφόσον έχω ζητήσει, να προηγηθώ
εγώ, όπως έχουµε συνεννοηθεί από τις 11 το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ. Οι συνεννοήσεις αυτές είναι στο πλαίσιο µιας γενικής οικονοµίας. Πού να
δείτε σε σχέση µε τους Αρχηγούς των κοµµάτων.
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ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Διεκδικώ τότε τη θέση µου µε βάση τη
σειρά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κ. Δένδιας είναι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Σας παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Με τον κ. Κρεµαστινό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είµαστε συνεπείς όσο µπορούµε περισσότερο, για να βγαίνει η οικονοµία της διαδικασίας.
Και ασυνεπέστεροι προς το πλήθος των συναδέλφων Βουλευτών
οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση δεν θα µιλήσουν καθόλου.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εγώ πάντα τηρώ τον χρόνο µου µέχρι
δευτερολέπτου και θέλω να µιλήσω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν σας αντιδιαστέλλω,
τουλάχιστον, γι’ αυτό το ζήτηµα, από κανέναν άλλο Βουλευτή.
Αλίµονο.
Κυρία Τελιγιορίδου, έχετε τον λόγο. Με συγχωρείτε για τη διακοπή.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο και είναι, πράγµατι, µια δύσκολη ηµέρα
για την Κυβέρνηση αλλά και για την κυβερνητική πλειοψηφία,
γιατί αναγκαζόµαστε να πάρουµε µέτρα ύψους 1,8 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Αναρωτιέµαι, θα µπορούσαµε άραγε να µην τα πάρουµε αυτά
τα µέτρα; Θα µπορούσαµε άραγε να βρούµε αλλού τα χρήµατα
που χρειάζονται; Η απάντηση είναι, ναι.
Θα µπορούσαµε να µην πάρουµε αυτά τα µέτρα και µάλιστα
του ποσού του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ, αν για παράδειγµα
τον Μάρτιο του 2014 δεν περνούσε τροπολογία και µάλιστα
νύχτα σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης επί υπουργίας του σηµερινού Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη, που χάριζε πρόστιµα και
φορολογικές παραβάσεις σε δυο πετρελαϊκές εταιρείες για το
διάστηµα 2010-2011.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Την καταθέτω στα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είστε ψεύτες!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε
Βρούτση.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ένα λεπτό, κυρία Τελιγιορίδου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταλαβαίνετε τι λέει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βρούτση, έπεται ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατός σας και ο ίδιος ο
Αρχηγός. Δεν χρειάζεται. Δεν λειτουργούµε µε κραυγές εδώ
µέσα.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε;
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Κατέθεσα την τροπολογία στα
Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ενάµισι χρόνο σας το λέµε! Ενάµισι
χρόνο κρύβεστε! Είστε ψεύτες!
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Αυτή η τροπολογία είναι µε υπογραφή Στουρνάρα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ένα λεπτό, κυρία Τελιγιορίδου.
Κύριε Βρούτση, παρακαλώ πολύ να λαµβάνετε υπ’ όψιν σας
το Προεδρείο, όταν µάλιστα έπονται και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ο Αρχηγός του κόµµατός σας, καθώς αν υπάρχει
ένα πρόβληµα σαν αυτό στο οποίο αναφέρεστε, θα αναφερθούν.
Παρακαλώ την οµιλήτρια να συνεχίσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε. Γίνατε και δικηγόρος.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Επειδή δεν µου αρέσει ούτε επι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοινωνιακά τερτίπια να κάνω ούτε πυροτεχνήµατα να ρίχνω σ’
αυτήν την Αίθουσα, κατέθεσα για τα Πρακτικά τη συγκεκριµένη
τροπολογία, που έχει την υπογραφή του κ. Στουρνάρα και του κ.
Μητσοτάκη.
Επειδή κάποιος συνάδελφος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
µας κάλεσε εχθές να φάµε τους λωτούς µας, για να ξεχάσουµε,
προφανώς, τα πεπραγµένα σας, θα του πούµε, λοιπόν, ότι εµείς
δεν θα γίνουµε λωτοφάγοι, όσο και αν µας προσφέρετε τους λωτούς.
Μας κατηγορείτε σήµερα ότι φέρνουµε προς ψήφιση τη δηµιουργία ενός ταµείου, το οποίο –λέει- θα κάνει ιδιωτικοποιήσεις,
που ξεπουλάνε τη δηµόσια περιουσία. Αναφέρεστε σε ένα ταµείο, που είναι µε ελληνική διοίκηση, µε ελληνική έδρα και µε το
ελληνικό δίκαιο, αν αυτά σας λένε κάτι. Προφανώς, όµως, έχετε
δίκιο να αµφιβάλλετε για το πώς αυτό το ταµείο θα λειτουργήσει,
γιατί υπάρχουν πεπραγµένα της δικής σας εποχής.
Για παράδειγµα, θα ήθελα να θυµίσω την ιδιωτικοποίηση της
περιουσίας της Τράπεζας της Ελλάδoς, µε τα διακόσια σαράντα
ένα ακίνητα που δώσατε στην «ΠΑΝΓΑΙΑ», µε το δάνειο µέσω της
Εθνικής Τράπεζας σε ιδιωτική εταιρεία για να τα αγοράσει και στη
συνέχεια βάλατε την Εθνική Τράπεζα, αυτά τα ακίνητα να τα ενοικιάσει. Η ζηµία ήταν 70 εκατοµµύρια ευρώ µόνο για τα ενοίκια.
Δεν έχω τον χρόνο να επεκταθώ περισσότερο. Ένα πράγµα
µόνο θα σας πω. Για δεκαετίες, το παλαιό πολιτικό και οικονοµικό
κατεστηµένο κατέστρεφε συνειδητά τη χώρα µέσα από ένα σύµπλεγµα κοµµατικών, επιχειρηµατικών και µιντιακών συµφερόντων
που παραπλανούσε και εξαπατούσε τον ελληνικό λαό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Αφού δεν τρώει κουτόχορτο ο
λαός!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Τασούλα.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Κι εµείς, πράγµατι, είχαµε αυταπάτες. Ξέρετε ποια ήταν η αυταπάτη µας; Η αυταπάτη µας ήταν ότι
σας θεωρούσαµε ανίκανους να διαλύσετε τα πάντα και λέγαµε
ότι κάτι έµεινε σ’ αυτή τη χώρα για να διαχειριστούν οι επόµενοι.
Ήσασταν ικανοί για όλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εσείς είστε ανίκανοι για όλα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Τασούλα, σας παρακαλώ πολύ.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Ο ελληνικός λαός γνωρίζει εσάς,
που σας έχει καταδικάσει τρεις φορές επανειληµµένα σε έναν
χρόνο, αλλά γνωρίζει και εµάς και θέλει από εµάς κάτι διαφορετικό, γιατί αν εµείς συνεχίσουµε να διαιωνίζουµε το οικονοµικό
µοντέλο της Μεταπολίτευσης, τότε πράγµατι θα είµαστε µία από
τα ίδια.
Όµως, δεν είµαστε ίδιοι, γιατί πιστεύουµε ότι αυτή η χώρα
µπορεί να έχει µια προοπτική µε τη διαπραγµάτευση του χρέους,
µε µια διαφορετική παραγωγική ανασυγκρότηση, µε µια ριζική
αναδιάρθρωση του πρωτογενή τοµέα, µε υγιή επιχειρηµατικότητα.
Επειδή, παρ’ όλο που µε διακόψατε και καταναλώσατε αρκετό
χρόνο, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύτιµος, θέλω να τελειώσω µε το εξής: Όλα αυτά, που προσπαθείτε µέσα από έναν
σκληρό αντιπολιτευτικό λόγο, που βάζει και θέµα εκλογών, αν
και νοµίζω ότι τελευταία η ρητορική του κ. Σαµαρά τις µεταθέτει
για το 2017, εµάς δεν µας πτοούν.
Δεν µας πτοούν, γιατί είµαστε κοµµάτι του ελληνικού λαού, είµαστε η φωνή του και οι εκπρόσωποί του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Επιτρέψτε µου, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να σας ζητήσω να µην υπάρχουν αντιδράσεις
στις οµιλίες. Εγώ τουλάχιστον, όπως και οι περισσότεροι από
εσάς, έχουµε ακούσει επί τέσσερις µέρες µέσα σε αυτήν την
πολύ πυκνή και δύσκολη διαδικασία, πταίσµατα, πληµµελήµατα
και ολίγoν κακουργήµατα από µικροφώνου.
Θα πω και κάτι και δεν θέλω να θίξω συναδέλφους, που αντέδρασαν. Ιδιαίτερα όταν είναι γυναίκες συνάδελφοι, από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής, θα παρακαλούσα, πάρα πολύ, να υπάρχει
µεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία σε διακοπές. Και ο νοών νοείτω.
Πάρτε το σαν προσωπικό σχόλιο.
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ΑΝΝΑ–ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν
µπορούν οι γυναίκες µόνες τους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Για τον ίδιο λόγο αντιληφθήκατε…
ΑΝΝΑ–ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλουν εσάς συνήγορο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το ακριβώς αντίθετο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΝΝΑ–ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Ασηµακοπούλου, τηρώντας αυτά, που µόλις είπα δεν σας απαντάω. Εντάξει; Ακούστηκε το σχόλιό σας. Να είστε καλά.
ΑΝΝΑ–ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Οµοίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κ. Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι σύντοµος,
διότι αντιλαµβάνοµαι την κόπωση και την εξάντληση του Σώµατος.
Θα ήθελα να πω κατ’ αρχάς ότι λυπάµαι, που δεν είναι στην
Αίθουσα αυτήν την στιγµή ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος. Για ποιον λόγο; Διότι κατέθεσε σειρά νοµοτεχνικών βελτιώσεων.
Οφείλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κάνω
άθροισµα κάθε φορά. Έχετε υπερβεί τις εκατόν εξήντα νοµοτεχνικές βελτιώσεις σε αυτό το νοµοθέτηµα. Εν πάση περιπτώσει,
η τελευταία νοµοθετική βελτίωση, που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός, αφορά σκέψη αιτιολογικής έκθεσης και θα τον παρακαλέσω
όταν επιστρέψει να µας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Επιφυλασσόµεθα για αυτό.
Έρχοµαι τώρα στα θέµατα, τα οποία συζητήθηκαν. Κατ’
αρχάς, υπήρξε µια προσπάθεια να δηµιουργηθεί µια εντύπωση
περί δήθεν χαριστικής τροπολογίας, η οποία φέρει την υπογραφή τριών Υπουργών της προηγούµενης κυβέρνησης, µεταξύ
των οποίων και του νυν Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του
κ. Στουρνάρα και του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, του κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τροπολογία είναι γνωστού περιεχοµένου και είναι ορθή τροπολογία. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
επειδή προσπαθείτε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις, εξ ονόµατος
του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του οποίου φέρει
την υπογραφή η τροπολογία, σας εξουσιοδοτώ αµέσως τώρα να
καταθέσετε άρση αυτής της τροπολογίας και να την ψηφίσει η
Νέα Δηµοκρατία. Αµέσως τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπράβο! Επιτέλους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Για να τελειώνουµε µε τις φαιδρότητες
και τους λαϊκισµούς!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Το παραδέχεστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ! Σας παρακαλώ
πολύ, κύριε Γάκη, κυρία Αυλωνίτου!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πάµε τώρα στα θέµατα των φόρων που
συζητήσαµε πριν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Είναι συκοφάντες αυτοί!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πάµε τώρα στα θέµατα των φόρων.
Μην ενοχλήστε, η εξουσιοδότηση, που σας δίνουµε είναι διαρκούς ισχύος όταν θέλετε και αν θέλετε να σας γράψω και σχέδιο
να την καταθέσετε.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Επιτέλους, το παραδεχτήκατε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Αυλωνίτου, αναφέροµαι προσωπικά! Σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τα 5,4 δισεκατοµµύρια είναι αυτά, που
επιβάλλετε σήµερα, γιατί άκουσα αρκετούς να το λένε, δεν είναι
το σύνολο των φόρων που έχετε επιβάλει.
Θυµηθείτε πέρσι την αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23%.
Θυµηθείτε πέρσι την αύξηση των εισφορών υγείας. Θυµηθείτε
πέρσι την αύξηση των προκαταβολών φόρου µεταξύ των άλλων.
Τα 5,4 δισεκατοµµύρια είναι τα φετινά, να τα προσθέσετε στα
περσινά.
Κι επί τη ευκαιρία, ήρθε εδώ ο Υπουργός Επικρατείας και µας
είπε ότι χάρις σε εσάς –και µε συγχωρείτε, παρεµπιπτόντως, ξε-
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χάσαµε να σας ευχαριστήσουµε, ίσως χρειαστεί να το πράξω
τώρα- έχουµε γλιτώσει κάπου 20 δισεκατοµµύρια. Μου λέτε
γιατί, αφού είµαστε τόσο πλούσιοι και γλιτώσαµε 20 δισεκατοµµύρια, µας έχετε βάλει σε µια σειρά νέων φόρων; Για να καταλάβω δηλαδή.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γιατί ήσασταν κυβέρνηση εσείς και
καταστρέψατε την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Φάµελλε, ρητορικές
ερωτήσεις είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Και µάλιστα, όχι µόνο µας βάζετε νέους
φόρους αλλά κόβετε και τα ειδικά µισθολόγια. Αυτά για τον
πλούτο, τον οποίο δηµιουργείτε µετά από δεκαοχτώ µήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επίσης, θα πω δυο κουβέντες
για το ταµείο, αυτό το περίεργο ταµείο για το οποίο έγινε µεγάλη
συζήτηση εδώ, την «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. Σας είπα κατ’ αρχάς στην τοποθέτησή µου χθες, ότι αυτό εδώ είναι νοµικά όχι απλώς έωλο,
αλλά παράφρον. Όταν το πρωτοείδα, το χαρακτήρισα σαν τη συνάντηση του ηµιφρενούς πολιτικού µε τον ηµιµεθή νοµικό. Αυτά
τα πράγµατα, που κάνετε εδώ, κατ’ αρχάς είναι νοµικώς αστεία.
Όµως, ας αφήσουµε το νοµικό κοµµάτι του πράγµατος, περί
της µη συναλλάξιµης µετοχής κ.λπ.. Καταλαβαίνετε, πράγµατι,
τι κάνετε; Αντιλαµβάνεστε αυτό το οποίο κάνετε; Ότι τέσσερις
γενιές Ελλήνων µετά θα έχουν υποθηκευµένο το σύνολο της
εθνικής περιουσίας εξαιτίας της δικής σας σηµερινής ψήφου;
Εµείς θα σας υποχρεώσουµε, ο καθένας διά της ονοµαστικής
ψηφοφορίας να ψηφίσει και να είναι καταγεγραµµένο στα Πρακτικά. Έχετε τεράστια ευθύνη κι όχι µόνο ηθική ευθύνη.
Έρχοµαι στο αγαπηµένο σας ζήτηµα τώρα, τη διαπλοκή. Για
να δούµε κι εδώ λίγο τι γίνεται.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Για να δούµε. Τα θυµάσαι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’
αρχάς ο κ. Σταθάκης µου απήντησε, προηγουµένως, στην ερώτησή µου για το άρθρο 106 του νόµου. Στην πραγµατικότητα το
άρθρο 105 χαρίζει πρόστιµα, το άρθρο 106 χαρίζει ποινές.
Είπα, λοιπόν, στον κ. Σταθάκη δύο πράγµατα: Πρώτον, ότι
χρειάζεται την υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ήρθε η
υπογραφή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο σηµαίνει ότι
εκ του πονηρού έλειπε. Πάµε, όµως, πέρα απ’ αυτό. Είπα ότι θέλουµε κατάλογο των αδικηµάτων. Αυτό δεν ήρθε. Είπα ότι θέλουµε κατάλογο των προσώπων και των εταιρειών. Αυτό δεν
ήρθε και δεν ήρθε ούτε για το άρθρο 56, για το οποίο ειδική µνεία
έκανε πριν ο κ. Σταϊκούρας.
Επίσης, ζήτησα από τον κ. Σταθάκη να µας φέρει τη θετική εισήγηση γι’ αυτό της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Και τι µου είπε ο
κ. Σταθάκης, που είναι εδώ; Μου είπε ότι δεν χρειάζεται.
Το κείµενο του νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει επί
λέξει: «Η Επιτροπή Ανταγωνισµού παρέχει τη γνώµη της επί προτάσεων τροποποίησης του παρόντος νόµου». Ο παρών νόµος
είναι ο ν.3959/2011. Το άρθρο 106 ξεκινάει ως εξής: «Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν.3959 αντικαθίσταται». Είναι προφανές, λοιπόν, ότι δεν µπορείτε να προσκοµίσετε γνώµη της
επιτροπής. Και ξέρετε γιατί δεν µπορεί να προσκοµίσετε γνώµη
της επιτροπής; Γιατί έχετε αντίθετη γνώµη της επιτροπής.
Πείτε µας τώρα αν έχετε την καλοσύνη: Χατίρια στη διαπλοκή
ποιος κάνει εδώ πέρα; Για να καταλαβαινόµαστε λίγο και να µιλάµε ελληνικά.
Πάµε σε άλλο θέµα. Ρουσφέτι. Το αγαπηµένο σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Επιστήµονες είστε στο ρουσφέτι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Νοµοθέτηµα χωρίς ρουσφέτι εδώ δεν
έρχεται.
Άρθρο 153 -σας το είπα και πριν- «οικιστική» πύκνωση. Τι
ωραίο που ακούγεται! «Οικιστική πύκνωση». Οι περιοχές µε οικιστική πύκνωση δεν µπαίνουν στους δασικούς χάρτες, αλλά τηρείται η διάταξη της δασικής νοµοθεσίας. Τώρα, µε συγχωρείτε,
δηλαδή, άλλη πλάκα έχετε να µας κάνετε γι’ απόψε; Για να ξέρουµε να γελάσουµε κι άλλο. Διότι όλα αυτά τα απίστευτα, τα
πρόδηλα, πρωτοφανή, ανεπανάληπτα, ανεξιχνίαστα, δεν είναι
δυνατόν να γίνονται σε κοινοβούλιο Ευρωπαϊκής χώρας.
Αν αυτά τα πράγµατα -και µε κάθε συγγνώµη στον Πρέσβη της
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σχετικής χώρας- έρχονταν στο Κοινοβούλιο της χώρας, της
οποίας ηγέτης είναι ο κ. Μουγκάµπε, ούτε εκεί, στην µονοκρατορία, δεν θα δέχονταν οι υποδειχθέντες Βουλευτές να τα ψηφίσουν. Διότι εδώ δεν υποτιµάται µόνο η βούληση του ελληνικού
λαού, αλλά και η κοινή νοηµοσύνη του µέσου ανθρώπου.
Κυρίες και κύριοι, έρχοµαι σε κάτι τελευταίο, όχι όµως λιγότερο σηµαντικό. Αναφέρθηκε πριν και ο κ. Λοβέρδος και έχει αναφερθεί σε αυτό και ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην
προηγούµενη τοποθέτησή του στην Ολοµέλεια. Περάσατε µια
διάταξη, διά τροπολογίας, µε την οποία µεταφέρετε χρήση ακινήτων του Ολυµπιακού Πόλου του Φαλήρου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σας είπαµε, ευθέως, ότι αυτό είναι για δεκαπέντε
λόγους απαράδεκτο.
Ελέχθη τότε ότι θα υπάρξει έλεγχος και προφανώς υπήρξε συναντίληψη ότι αυτό δεν είναι σωστό, καθώς και ότι θα υπάρξει
αντικατάσταση των κτηρίων µε κάποια άλλα κτήρια. Μέχρι τώρα
που συζητάµε, δεκαπέντε ηµέρες µετά, θεωρήσατε ότι το ξεχάσαµε και «αγρόν αγοράσατε».
Έχουµε καταθέσει, λοιπόν, κατ’ εντολήν του Προέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας, σχετική τροπολογία. Την ψηφίζετε, για να ξέρουµε τι γίνεται; Γιατί εδώ αυτή η ιστορία του τύπου «λέµε τώρα
εδώ αλλά µετά έξω κάνουµε ότι ξεχνάµε» δεν πρόκειται να συνεχιστεί.
Καταλήγω λέγοντάς σας ότι ακόµα περιµένω από χθες, που
προκάλεσα την τοποθέτηση του Υπουργού Άµυνας για τα ειδικά
µισθολόγια. Μέχρι τώρα, που συζητάµε δεν έχω τοποθέτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θα σας υποχρεώσουµε,
γι’ αυτά τα οποία θεωρούµε σηµαντικά, να ψηφίσετε σε ονοµαστική ψηφοφορία. Σας λέω ξεκάθαρα ότι έχετε υπερβεί τον Ρουβίκωνα, λέξη, που σας είναι οικεία παρεµπιπτόντως εξ άλλης
αφορµής. Έχετε υπερβεί τον κοινοβουλευτικό Ρουβίκωνα και ψηφίζετε απίστευτα πράγµατα.
Η πορεία σας ως κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας είναι προδιαγεγραµµένη. Σας το έχω πει επανειληµµένως ότι µετράτε ελάχιστο καιρό. Αυτό, που µπορείτε να κάνετε είναι να µην
γελοιοποιηθείτε περαιτέρω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Δένδια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα εννέα µέλη του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Χρυσούπολης Καβάλας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει για ένα λεπτό ο Υπουργός κ. Αλεξιάδης, για να
διευκρινίσει αυτό, που ζητήθηκε να διευκρινιστεί για µια τροπολογία.
Ύστερα θα λάβει τον λόγο ο Βουλευτής κ. Παυλίδης και ο κ.
Κασιδιάρης από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν έπρεπε να πάρω τον λόγο, διότι στο
συγκεκριµένο θέµα απάντησα µέσα στη Βουλή µε συγκεκριµένα
στοιχεία. Όµως, δυστυχώς επανέρχεται το θέµα.
Θέλω, λοιπόν, να διευκρινίσω ότι έγινε φορολογικός έλεγχος
σε επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε µε βάση τη νοµοθεσία ότι έπρεπε
να πληρώσουν κάποιους φόρους, ήρθε αυτή η τροπολογία και
µε αυτήν µπόρεσαν οι επιχειρήσεις αυτές και πλήρωσαν λιγότερο φόρο.
Η τροπολογία αυτή ψηφίστηκε µετά από τρεις προσπάθειες
στο ελληνικό Κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια. Δεν νοµίζω να
υπάρχει καµµία επιχείρηση, η οποία περίµενε να έρθει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή να κρατάει σε εκκρεµότητα τα θέµατα και να µην
τα έχει λύσει.
Δεν έχει νοµικά κανένα αποτέλεσµα το να φέρουµε τώρα µια
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τροπολογία και να το καταργήσουµε αυτό, διότι το έγκληµα
έγινε. Δυστυχώς, το δηµόσιο έχασε εκατοµµύρια ευρώ από αυτή
την τροπολογία. Αυτή είναι η αλήθεια και η πολιτική ευθύνη είναι
συγκεκριµένη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Κύριε Σταθάκη, θέλετε να διευκρινίσετε κάτι επί του ιδίου θέµατος;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Θα ήθελα να τοποθετηθώ επί των παρατηρήσεων του κ. Δένδια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι επί των παρατηρήσεων παρακαλώ! Υπάρχει κάτι, που να έχει µείνει προς διευκρίνιση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ναι, θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι επί του «Ρουβίκωνα»,
εάν ήταν κοινοβουλευτικό ή όχι!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Τον έχει διαβεί προ πολλού η αντιπολίτευση.
Μένω στις παρατηρήσεις σας, κύριε Δένδια. Για το άρθρο 105
έχω τη σύµφωνη γνώµη και έχω ενσωµατώσει όλες τις παρατηρήσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν έχετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Για το άρθρο 106 –ακούστε µε- έχω συστηµατική επαφή µε την επιτροπή. Η επιτροπή δήλωσε αναρµόδια για
το ποινικό σκέλος. Σας το επαναλαµβάνω για µια ακόµη φορά
αυτό. Σας το εξήγησε ο κ. Παρασκευόπουλος και µπορείτε να
κάνετε όση κριτική θέλετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι
πρωτοφανές!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Αθανασίου, παρακαλώ µην παρεµβαίνετε καθόλου επί του σκεπτικού. Δεν είναι δικαστήριο εδώ! Είναι πολιτική η συζήτηση µε τον κ. Δένδια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Τρίτο και τελευταίο στοιχείο είναι ότι δεν νοµοθετεί η επιτροπή. Εµείς νοµοθετούµε και η επιτροπή εκφράζει
γνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Παυλίδης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
«αυτή η Κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Οικολόγων
Πράσινων είναι µια επικίνδυνη και ανεύθυνη Κυβέρνηση. Οι αθεόφοβοι κατάφεραν µόλις µέσα σε δεκαέξι µήνες διακυβέρνησής
τους να φορτώσουν στον ελληνικό λαό και στη χώρα άλλα 85 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Πάνω ακριβώς σε αυτήν τη γραµµή στηρίζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα άλλα κόµµατα όλη την πολιτική της αντίληψη,
σε αυτήν την αφήγηση ότι χρεώσαµε 85 δισεκατοµµύρια ευρώ
τη χώρα. Με αυτήν τη λογική λοιπόν και µε αυτήν την αφήγηση
το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας ζητάει εκλογές εδώ και τώρα
κάποιες φορές, κάποιες φορές όχι, κάποιες χωρίς να σκέπτεται,
αναλόγως, δηλαδή, την πίεση στο εσωτερικό της και το εξωτερικό της, το ΠΑΣΟΚ ζητάει µια ευρεία κυβέρνηση µε τη συµµετοχή της Νέας Δηµοκρατίας, µια ευρεία πολιτική οικουµενική
κυβέρνηση και ο κ. Λεβέντης, όπως πάντα σταθερός εδώ και πολλούς µήνες, µια κυβέρνηση τεχνοκρατών, σαν τους τραπεζίτες,
που διοίκησαν το προηγούµενο διάστηµα τη χώρα, µε τα γνωστά
αποτελέσµατα.
Επειδή, όµως, σας έχω πει ότι έχετε µια αλλεργία στη λογιστική και συνεχίζετε να επιµένετε στη θεωρία, που λέει αν τα µαθηµατικά δεν συµφωνούν µε την πολιτική µας, τόσο το χειρότερο
για τα µαθηµατικά, έψαξα και βρήκα µερικά νούµερα, που θα σας
βοηθήσουν να υποστηρίξετε πολύ περισσότερο αυτήν τη λογική
σας και µέσα στη χώρα και εκτός χώρας.
Το ’14 το χρέος της χώρας ήταν 320 δισεκατοµµύρια, δηλαδή,
180% του ΑΕΠ. Αυτή η ανεύθυνη και απαράδεκτη Κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Οικολόγων Πράσινων το ’15 φόρτωσε άλλα 85 δισεκατοµµύρια. Πήγε, δηλαδή, το χρέος, αφού
είχαµε 320 και άλλα 85 δισεκατοµµύρια, 405 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και επειδή έκανα κι έναν πρόχειρο υπολογισµό για να σας
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δώσω το νούµερο να µην κουράζεστε, εκτινάξαµε το χρέος λοιπόν από το 180% στο 227%. Είναι ένα καλό νούµερο να το πείτε
στο εξωτερικό, να πάει η Νέα Δηµοκρατία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόµµα, να πάει το ΠΑΣΟΚ στους ευρωπαίους σοσιαλδηµοκράτες
και να το αναφέρει, για να γελάει και κάθε πικραµένος.
Και για να είµαστε σοβαροί, όλη αυτή η επιχειρηµατολογία
είναι έωλη, είναι ανάπηρη, για τον πολύ απλό λόγο: Ήρθε η ΕΛΣΤΑΤ τέλος Μαρτίου και έφερε τα πραγµατικά αποτελέσµατα για
την οικονοµική διάσταση του χρέους το 2015, όπου -τι έκπληξη!διαψεύδει όλα αυτά που είπα πριν. Το χρέος µειώθηκε κατά 8 δισεκατοµµύρια το ’15 σε σχέση µε το ’14. Και δεν είναι προβλέψεις, είναι βεβαίωση της ΕΛΣΤΑΤ για τη χρονιά του 2015 µε τα
πραγµατικά νούµερα. Από τα 320 δισεκατοµµύρια το χρέος πήγε
στα 311,5 δισεκατοµµύρια. Από το 180% του ΑΕΠ, έπεσε στο
176,9%. Αυτά τα 85 δισεκατοµµύρια µάλλον κάπου έπεσαν στην
πορεία της πολιτικής σας συζήτησης.
Θα πω αναλυτικά: Η συµφωνία του καλοκαιριού είχε όντως
µέτρα 85,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τι ήταν αυτά; Ήταν η αναχρηµατοδότηση του παλιού χρέους. Είχαµε και έχουµε 54 δισεκατοµµύρια υποχρεώσεις για την τριετία 2015-2018, από τα
οποία τα 50 δισεκατοµµύρια είναι παλιά χρέη, δηλαδή δικά σας
χρέη. Κάνουµε αυτό, που κάνει ο κάθε ένας καταναλωτής. Μαζεύει το καταναλωτικό του δάνειο, που είναι 18% επιτόκιο, το στεγαστικό του µε 5%, ένα άλλο καταναλωτικό ή κάποιο άλλο δάνειο
επαγγελµατικό µε 12% επιτόκιο, τα αποπληρώνει σε ένα ενιαίο
νέο δάνειο, µε ευνοϊκότερο επιτόκιο πολύ παρακάτω από αυτό,
που έχουν και τα τρία δάνεια µαζί. Αυτό ακριβώς κάναµε, κερδίζοντας πολλά σοβαρά οικονοµικά οφέλη. Άρα, λοιπόν, τα 54 δισεκατοµµύρια είναι αυτό.
Δεύτερον, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Από τα 25 δισεκατοµµύρια, που προβλέπαµε ότι θα χρειαστεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης
άντλησε µόλις 5,4 δισεκατοµµύρια, άρα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ
δεν αφορούν το χρέος και δεν προστέθηκαν στο χρέος.
Τρίτον, η αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών -5 µε 7 δισεκατοµµύρια περίπου- είναι ο προγραµµατισµός, που οφείλουµε
να αποπληρώσουµε και θα τα αποπληρώσουµε µέσα στο ’16.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, κάντε
ησυχία. Μιλάει συνάδελφος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Άρα για να κάνω µια πρόσθεση,
στα 85,5 δισεκατοµµύρια τα παλιά χρέη, που αποπληρώθηκαν
και αναδιαρθρώθηκαν, άρα δεν αυξήθηκαν -ίσα-ίσα µειώθηκαν-,
είναι 54 δισεκατοµµύρια, στις τράπεζες 5,5 δισεκατοµµύρια, τα
20, που δεν χρειάστηκαν και 6 µε 8 δισεκατοµµύρια µένει ως νέο
χρέος από το πακέτο των 85 δισεκατοµµυρίων. Η επιστροφή, µάλιστα, από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας των 10,9
δισεκατοµµυρίων ευρώ από τα οµόλογα του EFSF οδήγησε σε
ισόποση µείωση του χρέους. Αθροιστικά, λοιπόν, συνάδελφοι και το αναφέρει και το επιβεβαιώνει η ΕΛΣΤΑΤ ευτυχώς-, δεν
υπήρξε καµµία νέα επιβάρυνση του χρέους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την καραµέλα, λοιπόν, που πιπιλάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό
και πάρα πολλούς µήνες για το χρέος, το νέο των 85 δισεκατοµµυρίων ευρώ, πάνω στο οποίο ποντάρετε όλη σας την πολιτική
γραµµή, µάλλον ήρθε η ώρα να την καταπιείτε, γιατί δεν µπορεί
να πείσει κανέναν. Και µάλλον αυτό κάνετε. Ο πανικός σας και η
απώλεια ψυχραιµίας που επιδεικνύεται τόσο καιρό αυτό δηλώνει.
Ήθελα να πω κάτι για τον κόφτη, αλλά δεν θα το πω. Κρίµα,
όµως, που ίσως κάποιες προβλέψεις του αυτόµατου µηχανισµού
προσαρµογής δεν υπήρχαν προ ’12.
Γιατί θέλω να αναφέρω –και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε,
για να µην κουράζω- ότι στην παράγραφο 3 µετά το στοιχείο ε’,
αν έµπαινε και ένα άλλο στοιχείο, το στ’, που έλεγε ότι οι κυβερνήσεις µε έλλειµµα διψήφιο οφείλουν να επιστρέψουν τη λαϊκή
εντολή στον λαό και µε τα ελλείµµατα, που διαµορφώνονται στο
ύψος του 15%, ίσως η χώρα να είχε σωθεί από µια επικίνδυνη,
καταστροφική και οικονοµική πολιτική την τελευταία δεκαετία.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κασιδιάρης.
Για την οικονοµία της συζήτησης, σας λέω ότι από Βουλευτές
θα µιλήσουν ακόµα ο κ. Γιαννάκης και ο κ. Κόνσολας από τη Νέα
Δηµοκρατία και ο κ. Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Όχι κατά σειρά, αλλά µε τον τρόπο, που
είδατε. Ύστερα είναι, επίσης, οι Υπουργοί κύριοι Χουλιαράκης,
Δρίτσας και Κουρουµπλής και οι Αρχηγοί. Το «ύστερα» δεν έχει
σχέση χρονικά. Μετά τον κ. Κασιδιάρη και τον κ. Χουλιαράκη τον
λόγο θα πάρει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αν
δεν έχετε αντίρρηση.
Ορίστε, κύριε Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Οι στιγµές τις οποίες βιώνει ο ελληνικός
λαός, τις ηµέρες αυτές, είναι πολύ κρίσιµες και ιστορικές, διότι
στην παρούσα Βουλή ψηφίζεται το τέταρτο και πιο καταστροφικό
εγκληµατικό µνηµόνιο από την ηµέρα, που επιβλήθηκε αυτή η
επικυριαρχία ξένων τοκογλύφων στην Ελλάδα.
Είχαµε προβλέψει την εξέλιξη αυτή, ότι µε αριστερή κυβέρνηση η Ελλάς θα υποταχθεί οριστικά και αµετάκλητα σε ξένες
δυνάµεις. Ήδη, πριν από τις πρώτες εκλογές που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήδη, πριν από το δηµοψήφισµα του περασµένου Ιουλίου
είχα πει µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ότι ο Τσίπρας είναι το πιο
χρήσιµο πολυεργαλείο της διεθνούς τοκογλυφίας, που θα επιβάλει το επαχθέστερο και εγκληµατικότερο µνηµόνιο σε βάρος
της Ελλάδας.
Και θυµάµαι την ηµέρα εκείνη, διότι είχα έρθει στη Βουλή µέσα
από τη φυλακή. Για τη φυλάκισή µου, µάλιστα, ευθυνόταν, ως
επί το πλείστον, η προηγούµενη κυβέρνηση, Σαµαρά-Βενιζέλου,
µε τη σύµπραξη του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολοίπων συστηµικών δυνάµεων. Και ήταν µάλιστα τότε ο προλαλήσας Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας αυτός, που είχε στείλει
στην οικία µου και στην οικία του Αρχηγού και λοιπών Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής τριάντα και πλέον κουκουλοφόρους της αντιτροµοκρατικής. Έτσι µας αντιµετώπισε το διεφθαρµένο σύστηµα εξουσίας, έτσι συνεχίζει να µας αντιµετωπίζει και σήµερα.
Θυµάµαι, λοιπόν, την ηµέρα εκείνη, που είχαµε προβλέψει από
αυτό εδώ το Βήµα ότι η χώρα θα υποταχθεί στα δεσµά της ξένης
τοκογλυφίας από έναν άνθρωπο, από τον Πρωθυπουργό σας, ο
οποίος έχει επιλεγεί από ξένες δυνάµεις, από τη γερµανική οικονοµική ολιγαρχία, να φέρει σε πέρας µια αποστολή, µια εγκληµατική και προδοτική αποστολή σε βάρος της Ελλάδας, που
κανείς άλλος δεν θα µπορούσε να επιτελέσει.
Αν ήταν άλλη κυβέρνηση στα πράγµατα και επέβαλε αυτό το
άθλιο µνηµόνιο, µε το νέο υπερταµείο αποκρατικοποιήσεων, που
δεσµεύει όλον τον εθνικό πλούτο της Ελλάδας, θα είχανε πέσει
τα τσιµέντα στην πλατεία Συντάγµατος. Αντ’ αυτού, σήµερα δεν
γίνεται απολύτως τίποτα. Υπάρχει η σιωπηρή συναίνεση της
Νέας Δηµοκρατίας, κατ’ εντολή της Μέρκελ και πάλι. Διότι, αυτό
που είπε η Μέρκελ στον Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα
είναι «κάνε κράτει, τους θέλουµε». Θέλουν την Αριστερή Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στα πράγµατα διότι είναι η
µόνη κυβέρνηση, που µπορεί να προδίδει τη χώρα τόσο άνετα,
χωρίς να υπάρχουν εκτεταµένες λαϊκές αντιδράσεις.
Εξυπηρετείτε ένα σχέδιο αφελληνισµού της Ελλάδας σε δύο
τοµείς. Ο πρώτος και κύριος τοµέας αφορά την αθρόα είσοδο
λαθροµεταναστών στη χώρα. Και για τον τοµέα αυτό, βεβαίως,
για το έγκληµα αυτό που συντελείται σε βάρος της πατρίδας
µας, δεν υπάρχει καµµία άλλη αντιπολίτευση πλην της Χρυσής
Αυγής. Τα µόνα που λένε οι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
είναι ότι δεν τους αρέσουν οι συνθήκες στην Ειδοµένη, στις
οποίες ζουν λαθροµετανάστες σε βάρος της Ελλάδας.
Το Ελληνικό, το οποίο θα γινόταν επένδυση και θα έφερνε χρήµατα και θα έφερνε χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, σήµερα έχει γίνει ένα τεράστιο, ένα τερατώδες, hot spot όπου
πακιστανοί βιάζουν ανήλικα παιδάκια. Η τιµή του συγκεκριµένου
χώρου έπεσε κατακόρυφα. Και έρχεται µια υπογραφή ενός
Υπουργού και ξεπουλάει και τον συγκεκριµένο χώρο, από τον
οποίο το δηµόσιο θα µπορούσε να εξοικονοµήσει εκατοµµύρια,
το ξεπουλάει χωρίς κανένα απολύτως αντίτιµο για την Ελλάδα.
Αυτά είναι τα εγκλήµατα. Σε πρώτη φάση, διαλύετε τη χώρα
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µέσω της λαθροµετανάστευσης και σε δεύτερη φάση, αποτελειώνετε τη χώρα µέσω του νέου, επαχθούς, καταστροφικού µνηµονίου.
Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον δεν λέτε λέξη για το δηµόσιο χρέος
της χώρας. Επιτελείτε ένα τεράστιο έγκληµα κατά της Ελλάδος.
Η Ελλάς θα έπρεπε άµεσα να προχωρήσει σε λογιστικό έλεγχο
του δηµοσίου χρέους µε ειδικές οµάδες ελεγκτών µε διεθνή επιτήρηση, για να δούµε επιτέλους –το έχει ξεχάσει αυτό, έχει προδώσει αυτό το δίκαιο ελληνικό αίτηµα η Κυβέρνησή σας- τι είναι
αυτά, που πληρώνουµε και σε ποιους. Πρέπει να αρνηθούµε να
πληρώσουµε το παράνοµο και επαχθές χρέος, τα δεσµά του
οποίου πνίγουν ως αγχόνη τον ελληνικό λαό.
Με το τέταρτο µνηµόνιο, λοιπόν, δηµιουργείται ένα υπερταµείο, όπως έχω πει επανειληµµένως τις τελευταίες ηµέρες, στο
οποίο υπερταµείο δεσµεύονται, δηµεύονται τα πάντα, όλες οι παραγωγικές δοµές της Ελλάδος, όλες οι πλουτοπαραγωγικές
πηγές της χώρας, όλα τα αεροδρόµια της χώρας, που πρώτη ξεπούλησε η Νέα Δηµοκρατία στη γερµανική «FRAPORT» και έρχεται σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ και µε µία υπογραφή ολοκληρώνει αυτό
το ξεπούληµα.
Στο συγκεκριµένο υπερταµείο, µάλιστα, επειδή προκλητικά
ακούσαµε κάποιους εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας να µιλάνε για ασυλίες -εσείς πρώτοι καθιερώσατε την ασυλία, µέσω
νοµοθετηµάτων, όταν δώσατε ασυλία σε τραπεζίτες για τα θαλασσοδάνεια, που δίνανε στα κόµµατα- τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Προχωράει ένα βήµα παραπάνω αυτό το έγκληµα. Γιατί είναι
έγκληµα, είναι ποινικό αδίκηµα, είναι υπόθαλψη εγκληµατία.
Τι λέει, λοιπόν, το άρθρο 193 παράγραφος 7 του συγκεκριµένου αντεθνικού νοµοθετήµατος. Λέει ότι τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου του νέου υπερταµείου –µιλάµε για ξένα κέντρα εξουσίας-, αυτά τα µέλη που κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ προηγουµένως
λέγανε ότι θα είναι Έλληνες, θα διορίζονται: Ο Πρόεδρος και το
ένα βασικό µέλος από την Κοµισιόν. Τα υπόλοιπα τρία βασικά
µέλη δεν θα µπορούν να διορισθούν, αν δεν έχουν και πάλι την
υπογραφή της Κοµισιόν και των ξένων τοκογλύφων.
Αυτά έλεγε προηγουµένως, αυτές τις ψευδολογίες, µια Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία µας µπέρδεψε γιατί ήταν τρεις
φορές υποψήφια µε το ΠΑΣΟΚ και τσακωνόταν µε τους Νεοδηµοκράτες, οι οποίοι έκαναν συγκυβέρνηση µε το ΠΑΣΟΚ, και η
ίδια είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν ειδική συνεργάτης του Άκη
Τσοχατζόπουλου.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι το αντεθνικό σύστηµα από το ’74 µέχρι
σήµερα στην Ελλάδα έχει συνέχεια. Τα ίδια πρόσωπα εναλλάσσονται στα ίδια και στα ίδια κόµµατα εξουσίας µε έναν κοινό τόπο
και έναν κοινό στόχο, την καταστροφή της Ελλάδος.
Πάµε να δούµε, λοιπόν, τι ψηφίζει η παρούσα αριστερή Κυβέρνηση για τους επικυρίαρχους της πατρίδας µας. Ψηφίζει απόλυτη ασυλία για όποιο έγκληµα και να κάνουν σε βάρος του
ελληνικού λαού. Άρθρο 193 παράγραφος 7: Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του υπερταµείου δεν έχουν αστική ευθύνη
έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Εδώ να κάνω και µια αποκάλυψη. Το κόµµα ΑΝΕΛ, που συµµετέχει στη συγκυβέρνηση έχει καταθέσει µια τροπολογία, την υπ’
αριθµόν 4/44. Σας προειδοποιώ εδώ ότι αν γίνει δεκτή αυτή τη
τροπολογία, είναι αίτιο πολέµου, διότι είναι «καρµπόν» η τροπολογία, που είχε περάσει η Νέα Δηµοκρατία για να απαλλάσσει
από ποινικές ευθύνες τους τραπεζίτες. Και ζητούν, λοιπόν, οι
ΑΝΕΛ, ο κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια ασυλία για
τους τραπεζίτες.
Η τροπολογία των ΑΝΕΛ λέει: Αποφάσεις, που ελήφθησαν στο
πλαίσιο αναδιαρθρώσεων ή δάνεια, που χορηγήθηκαν από στελέχη τραπεζών θεωρούνται νόµιµα, όσον αφορά την αστική και
ποινική ευθύνη. Αυτό ζητάνε από τον Τσακαλώτο οι Βουλευτές
των ΑΝΕΛ. Είναι η τροπολογία 4/44.
Αν γίνει αυτό το αίσχος δεκτό, θα είναι αίτιο πολέµου. Μην διαµαρτύρεστε µετά γιατί η Χρυσή Αυγή κάνει µπάχαλο τη Βουλή.
Έχουµε κάνει επανειληµµένως σε αυτή την Αίθουσα και έχουµε
δηµιουργήσει τέτοιες καταστάσεις, διότι γίνονται εγκλήµατα σε
βάρος της Ελλάδος, εγκλήµατα, που δεν πρόκειται να ανεχθούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Ο Φύσσας;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έχουµε και άλλη πρόκληση, σ’ ό,τι
αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Γνωρίζει κανείς
πόσο θα αµείβονται τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου αυτής
της ανεξάρτητης αρχής για κάθε µία συνεδρίαση, που θα πίνουν
τον καφέ τους και θα ληστεύουν κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό
και θα του πίνουν το αίµα; Αυτός ο νόµος προβλέπει 300 ευρώ
για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Αυτά είναι εγκλήµατα τα οποία έχουν µείνει στην αφάνεια. Η
Χρυσή Αυγή τα αποκαλύπτει. Κλείνω, λέγοντας ότι η Χρυσή Αυγή
είναι ένα κίνηµα µε πρόταση και µε σχέδιο για έξοδο της Ελλάδος από αυτή την κρίση, που όλοι εσείς ενωµένοι δηµιουργήσατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταθέσαµε δύο τροπολογίες και απαιτούµε να γίνουν δεκτές.
Η πρώτη αφορά τη διάσωση του ΕΚΑΣ, τη διάσωση χιλιάδων
συµπολιτών µας, που τους έχετε οδηγήσει στην εξαθλίωση. Η
δεύτερη αφορά τη φορολόγηση των Βουλευτών από το πρώτο
ευρώ, διότι, όπως αποδείξαµε µε εµπεριστατωµένα στοιχεία, ο
αγρότης, ο επιχειρηµατίας, ο ελεύθερος επαγγελµατίας πληρώνει φόρο 423% περισσότερο από ό,τι πληρώνει ένας Βουλευτής., και αυτό είναι ένα αίσχος. Αυτό το αίσχος το προωθεί µια
αριστερή Κυβέρνηση.
Οµοίως, η Χρυσή Αυγή έχει καταθέσει προτάσεις νόµου για
ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης και
εκµετάλλευση του ελληνικού ορυκτού πλούτου, τον οποίο σήµερα δεσµεύετε µε το υπερταµείο αποκρατικοποιήσεων και διεθνούς ελέγχου της εθνικής µας περιουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κλείνω µε αυτό. Έχουµε κάνει προτάσεις
νόµου, για να καταργηθεί η χρηµατοδότηση των κοµµάτων και
να αποδοθούν τα χρήµατα αυτά, τα εκατοµµύρια αυτά ανά χρόνο
που σπαταλούνται στα κόµµατα, στους νέους Έλληνες που γεννιούνται, στη νέα γενιά των Ελλήνων. Γιατί ο µείζων κίνδυνος
αυτήν τη στιγµή για την πατρίδα µας δεν είναι η οικονοµική
άλωση από τους ξένους τοκογλύφους. Είναι ότι δεν θα υπάρχουν
Έλληνες σε λίγες γενιές. Και εµείς θέλουµε να χτυπήσουµε στη
ρίζα του αυτό τον κίνδυνο. Μόνο η Χρυσή Αυγή µπορεί να διασφαλίσει το µέλλον αυτής της πατρίδας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γιαννάκης. Μετά θα µιλήσει ο Υπουργός κ. Χουλιαράκης και ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το 40% των νοµοθετηµάτων, που έφερε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015 ήταν
µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Όλα τα νοµοσχέδια ψηφίζονται µε συνοπτικές διαδικασίες.
Τα δύο σοβαρότερα νοµοθετήµατα για φέτος, η διάλυση της
κοινωνικής ασφάλισης και η φοροµπηχτική πολιτική σας, που ψηφίστηκε και αυτή Σαββατοκύριακο, αλλά και το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχονται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Υιοθετείτε στο πολλαπλάσιο πρακτικές, που όταν εφαρµόστηκαν στο παρελθόν τις καταγγείλατε, σαν κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα. Χρειάζεται εµείς, σήµερα, να σας επιστρέψουµε τον
χαρακτηρισµό. Δεν έχουµε καµµία αµφιβολία ότι και οι εκατόν
πενήντα τρεις Βουλευτές, χωρίς δεύτερη σκέψη, µετά από λίγο
θα ξαναπούν «ναι» σε όλα. Το έχετε εξ άλλου δηλώσει ότι θα τα
ψηφίσετε όλα. Το κακό, όµως, είναι ότι αυτό το γνωρίζουν και οι
δανειστές και ζητούν όλο και περισσότερα, αφού ξέρουν ότι θα
τα περάσετε.
Η ψήφιση αυτού, όµως, του νοµοσχεδίου, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αποτελεί µαύρη σελίδα για την κοινωνία µας και το έθνος
µας. Διότι, δεν είναι µόνο το γεγονός ότι το µνηµόνιο πλέον γίνεται µόνιµο µε το περίφηµο κόφτη. Δεν είναι µόνο το γεγονός ότι
η λιτότητα σε µια στραγγαλισµένη, αποστεωµένη και ασθµαίνουσα κοινωνία γίνεται διαρκής και µόνιµη. Δεν είναι µόνο οι
φόροι, που πέφτουν σε πλάτες δικαίων και αδίκων, για να καλυ-
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φθεί ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός. Είναι κυρίως το γεγονός
ότι δηµιουργούνται ζητήµατα, που άπτονται της εθνικής µας κυριαρχίας, της εθνικής µας ανεξαρτησίας, αλλά και της ίδιας της
λειτουργίας της δηµοκρατίας στη χώρα µας.
Και εξηγούµαι: Με το υπό ίδρυση υπερταµείο, την «Ελληνική
Εταιρία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», όπως επισήµως θα
ονοµάζεται, παραδίδετε ολόκληρη δηµόσια περιουσία για ενενήντα εννέα χρόνια στους δανειστές, δηλαδή, για έναν αιώνα.
Και ερωτώ: Ολόκληρη την εθνική µας περιουσία; Ακόµη και το
σύνολο των ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας; Τα στρατόπεδά µας; Ακόµα και αυτό το κτήριο, το κτήριο της Βουλής των
Ελλήνων; Και γιατί ενενήντα εννέα χρόνια; Αφού θεωρητικά στα
τριάντα τρία χρόνια η Ελλάδα θα είχε αποπληρώσει το χρέος,
γιατί εκχωρείτε τη δηµόσια περιουσία για έναν αιώνα;
Πώς θα διοικείται, όµως, αυτό το ταµείο; Θα διοικείται από
ξένο, ευρωπαίο πρόεδρο, µε απόλυτο δικαίωµα βέτο και οι αποφάσεις θα λαµβάνονται µε πλειοψηφία 4/5 του εποπτικού συµβουλίου. Πώς θα στελεχώνεται; Τρία από τα πέντε στελέχη θα
τα ορίζει ο Υπουργός Οικονοµικών, µετά όµως τη σύµφωνη
γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και τα ακόµη δύο στελέχη κατευθείαν από
τους δανειστές µας. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι καµµία απόφαση δεν θα λαµβάνεται χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των ξένων.
Σας θυµίζουν τίποτα οι εκφράσεις «Κουίσλιγκ», «προδότες»,
«γερµανοτσολιάδες» κ.λπ. που λέγατε; Γιατί εµένα µου θυµίζουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τη βεβαιότητα ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιτίθεται στην κοινωνία. Πραγµατοποιεί την
πιο βίαιη επίθεση στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Δεν εξασφαλίζει πλέον τίποτα και σε κανέναν. Κανείς Έλληνας και καµµία Ελληνίδα δεν ξέρει πια τι θα ξηµερώσει.
Να θυµηθούµε τι έχετε κάνει µέσα σε ένα χρόνο; Αυξήσατε
δύο φορές τους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ. Αυξήσατε τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Αυξήσατε και
µονιµοποιήσατε τους συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης.
Αυξήσατε τους συντελεστές φόρου ασφαλίστρων και τη φορολόγηση ενοικίων. Καταργήσατε τις εκπτώσεις εφάπαξ πληρωµής
του φόρου εισοδήµατος και πολλές απαλλαγές πληρωµής του
ΕΝΦΙΑ. Τώρα, αυξάνετε το ΕΝΦΙΑ στα οικόπεδα, στα αγροτεµάχια, στις επιχειρήσεις. Αυξήσατε τις προκαταβολές φόρου παντού. Καταργήσατε την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο
πετρέλαιο για αγροτική χρήση. Αυξήσατε το φόρο εισοδήµατος
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στους αγρότες, αλλά και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Τώρα,
αυξάνετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη µπύρα και τον καφέ.
Αυξάνετε το φόρο στην βενζίνη και το πετρέλαιο θέρµανσης. Επιβάλλετε ειδικό τέλος στην σταθερή τηλεφωνία και στην συνδροµητική τηλεόραση. Επιβάλλετε φόρο στα ηλεκτρονικά τσιγάρα
και φόρο διαµονής στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόµενα δωµάτια. Αυξάνετε το τέλος ταξινόµησης σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
Βέβαια, τι να πει κανείς για το αναδροµικό κόψιµο του ΕΚΑΣ από
τους χαµηλοσυνταξιούχους; Και τους διαποµπεύετε κιόλας ως
φοροφυγάδες. Είναι ντροπή, είναι όνειδος, κύριοι της Κυβέρνησης. Πάρτε το πίσω.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι υπερψηφίζοντας και
τούτο το νοµοσχέδιο η χώρα οδηγείται σε µεγαλύτερη κοινωνική
απελπισία, βαθύτερη ύφεση και βεβαίως, σε νέα επώδυνα µέτρα
σε λίγο, αφού η φοροδοτική ικανότητα του κόσµου έχει ήδη
εξαντληθεί και οι στόχοι που βάζετε δεν πρόκειται να επιτευχθούν.
Με µεγαλοστοµίες και απροκάλυπτη πολιτική δηµαγωγία παρασύρατε ένα µεγάλο ποσοστό της κοινωνίας να σας εµπιστευτεί. Όµως, η σχέση σας µε την κοινωνία είναι ένα διαρκές «bras
de fer». Και έτσι θα πορεύεστε από εδώ και πέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Πολύ καλό αυτό το περί «bras de fer».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χουλιαράκης έχει τον λόγο για
οχτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, θα ήθελα να καταθέσω
στο Σώµα δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Μια νοµοτεχνική βελτίωση επί του άρθρου 233 για τον Αυτόµατο Μηχανισµό Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής του Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης. Και µια νοµοτεχνική διόρθωση,
που αφορά στο άρθρο 236 του σχεδίου νόµου για τα Ειδικά Μισθολόγια.
Τα καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ να διανεµηθούν στο
Σώµα.
(Στο σηµείο αυτό o Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Γεώργιος Χουλιαράκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις και διορθώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Πείτε µας τι είναι αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Τι είναι αυτά, κύριε Υπουργέ, µπορείτε να µας πείτε τι είναι;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πείτε, σας παρακαλώ. Θα
έχετε ένα λεπτό παραπάνω να πείτε στο Σώµα, επειδή είµαστε
στην τελική διαδικασία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Έχω ελάχιστο χρόνο.
Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις επί του άρθρου 233 είναι µικρές
διορθώσεις που δεν αλλάζουν την ουσία του µηχανισµού. Είναι
αρκετές, θα τις δείτε σε λίγο.
Η νοµοτεχνική διόρθωση στο άρθρο 236 για τα Ειδικά Μισθολόγια δίνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016 να καταθέσει ισοδύναµα µέτρα επί του
προϋπολογισµού, ώστε να µη γίνει το πάγωµα των Ειδικών Μισθολογίων.
(Γέλωτες και θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Η απόλυτη ξεφτίλα είναι αυτό!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κοίτα ποιος το λέει αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ! Ούτε ενθουσιασµός ούτε αποδοκιµασίες, παρακαλώ!
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Χαίροµαι ιδιαίτερα για την ικανοποίηση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης….
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό έπρεπε να το είχατε ήδη
διανείµει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ! Είστε από τους πιο παλιούς, ευπρεπείς και πολύ δηµοκρατικά συµπεριφερόµενους Βουλευτές. Μη διακόπτετε καθόλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είναι σαν τον κόφτη αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον
λόγο για οκτώ λεπτά. Θα κρατήσουµε παραπάνω χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Χαίροµαι, λοιπόν, ιδιαίτερα για την ικανοποίηση της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και την καλώ µε δεδοµένη την ικανοποίηση αυτή να στηρίξει σήµερα το σχέδιο νόµου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μπορείτε να επαναλάβετε το
προηγούµενο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Με την ψήφιση του σχεδίου νόµου σήµερα κλείνει
ένας κύκλος κρίσιµος στην πορεία της ανάκαµψης της ελληνικής
οικονοµίας.
Η αξιολόγηση…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι έχει συµβεί; Με συγχωρείτε, υπάρχει κάποιο πρόβληµα, κύριε Μαντά; Σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επαναλαµβάνω ότι µε την ψήφιση του σχεδίου νόµου
κλείνει ένας κρίσιµος κύκλος στην πορεία ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Η αξιολόγηση που ολοκληρώνεται σήµερα δεν είναι η τελευταία. Θα ακολουθήσουν και άλλες αξιολογήσεις µε βάση τις προβλέψεις που έχει το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Είναι, όµως, αναµφίβολα η πιο δύσκολη και η πιο σηµαντική αξιολόγηση. Είναι η πιο σηµαντική αξιολόγηση για τρεις κυρίως λόγους:
Πρώτα από όλα, κλείνει όλες τις δηµοσιονοµικές και χρηµατοπιστωτικές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση. Οι επόµενες αξιολογήσεις θα διαχειριστούν θέµατα που αφορούν στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγορών, στη βελτίωση
της δηµόσιας διοίκησης και στη µακροχρόνια οικονοµική ανάκαµψη. Δεν θα περιλαµβάνουν, όµως, επιπλέον δηµοσιονοµικά
µέτρα. Με τα δηµοσιονοµικά µέτρα που νοµοθετούµε σήµερα,
βεβαιώνουµε ότι πετυχαίνουµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους
του 2016, 2017 και 2018.
Η αξιολόγηση αυτή, όµως, είναι ιδιαίτερα σηµαντική διότι µε
την ολοκλήρωσή της δεν εκταµιεύεται απλώς το αναγκαίο ποσό
για την εξόφληση των εξωτερικών υποχρεώσεων, αλλά εκταµι-
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εύεται µαζί της και για τους επόµενους οκτώ µήνες ένα ποσό της
τάξης των 750.000 ευρώ ανά µήνα για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να µειώσει το κόστος δανεισµού στις ελληνικές τράπεζες,
επαναφέροντας το waiver. Και σύντοµα οδηγεί στην ένταξη της
χώρας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, που θα αποτελέσει τον προθάλαµο για την
έξοδο της χώρας στις αγορές και την έξοδο από την επιτροπεία.
Κυρίως, όµως, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης οδηγεί στην
πλήρωση των τριών κύριων προϋποθέσεων για την επιστροφή
της οικονοµίας στην ανάκαµψη.
Πρώτη προϋπόθεση είναι η αποκατάσταση των συνθηκών ρευστότητας, που έχει ήδη ικανοποιηθεί µε την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Δεύτερη κρίσιµη προϋπόθεση είναι η αποκατάσταση του κλίµατος σταθερότητας, δηλαδή, η επιστροφή της οικονοµίας σε
έναν ρυθµό κανονικό που παρά τις δυσκολίες θα επιτρέπει στα
νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις να προβλέπουν µε ασφάλεια, να
σχεδιάζουν µεσοπρόθεσµα και να επενδύουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η τρίτη κρίσιµη προϋπόθεση είναι η ρύθµιση του δηµόσιου χρέους, που θα οδηγήσει στη µείωση του ετήσιου
κόστους εξυπηρέτησής του, ώστε αφ’ ενός η δηµοσιονοµική πολιτική να αποκτήσει τις αναγκαίες ανάσες µεσοπρόθεσµα, αφ’
ετέρου να εµπεδωθεί η εµπιστοσύνη στη δυνατότητα της χώρας
να εξυπηρετεί το δηµόσιο χρέος της, πράγµα που τελικά θα οδηγήσει στη σηµαντική αποκλιµάκωση των επιτοκίων του ελληνικού
χρέους.
Η δεύτερη και η τρίτη από αυτές τις προϋποθέσεις ικανοποιούνται σε µεγάλο βαθµό µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης,
για αυτό έχει σηµασία, ειδικά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που
κόπτεται ότι την ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, να
στηρίξει σήµερα το σχέδιο νόµου.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία πως τα δηµοσιονοµικά µέτρα
πάνω στα οποία στηρίζεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης,
είναι µέτρα που επιβαρύνουν το διαθέσιµο εισόδηµα. Το είπα και
πριν από λίγες ηµέρες, δεν υπάρχει καλός φόρος. Όλοι οι φόροι,
οι περισσότεροι φόροι αποτελούν στρεβλώσεις στη λειτουργία
της αγοράς, δηµιουργούν λάθος κίνητρα για τη συµπεριφορά
επιχειρήσεων και νοικοκυριών και σε πολλές περιπτώσεις είναι
εν δυνάµει υφεσιακοί. Πολύ περισσότερο στη χώρα µας, που το
µερίδιο των έµµεσων φόρων είναι 2% πάνω από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, αν και το σύνολο των φορολογικών εσόδων παραµένει σηµαντικά κάτω από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο.
Η Κυβέρνηση όµως έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να διατηρήσει τη δηµοσιονοµική ισορροπία. Και έχει την υποχρέωση
αυτή, για να ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας, την αξιοπιστία
της δηµοσιονοµικής πολιτικής και να απαλλαγεί από την επιτροπεία µία ώρα νωρίτερα, την αξιοπιστία, που θα ήθελα να θυµίσω
πως η χώρα απώλεσε, όταν για πολλά χρόνια οι προηγούµενες
κυβερνήσεις δηµιουργούσαν δηµοσιονοµικά ελλείµµατα χωρίς
να υπάρχει αύριο, στηρίζοντας έτσι ένα στρεβλό υπόδειγµα ανάπτυξης.
Θα θυµίσω ενδεικτικά ότι το 2007 στόχος του προϋπολογισµού
ήταν έλλειµµα 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και τελικά η εκτέλεση
του προϋπολογισµού οδήγησε σε έλλειµµα 6,6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Το 2008 στόχος του προϋπολογισµού ήταν έλλειµµα 3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και τελικά ο προϋπολογισµός έκλεισε µε έλλειµµα 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το 2009 όλοι γνωρίζουµε ότι
ο προϋπολογισµός έκλεισε µε έλλειµµα πάνω από το 15% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Η Κυβέρνηση όµως έχει την υποχρέωση, επίσης, να κατανείµει
το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε τρόπο κοινωνικά
δίκαιο και ήπιο. Να θυµίσω εδώ πως η δηµοσιονοµική προσαρµογή θα ήταν πολύ µεγαλύτερη, αν η Κυβέρνηση δεν είχε επιτύχει τη σηµαντική µείωση των δηµοσιονοµικών στόχων στη
διαπραγµάτευση του Αυγούστου.
Τα αναπόφευκτα δηµοσιονοµικά µέτρα που χρειάζεται να νο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2016

µοθετήσουµε σήµερα επιµερίζονται µε γνώµονα την αρχή
«πολλά από τους λίγους και λίγα από τους πολλούς». Στη φορολογία εισοδήµατος πριν από δύο εβδοµάδες, µισθωτοί και συνταξιούχοι, τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα επιβαρύνονται
ελάχιστα ή δεν επιβαρύνονται καθόλου, ενώ τα υψηλά εισοδήµατα επιβαρύνονται σηµαντικά.
Στη φορολογία αγροτών, η µεγάλη µάζα των αγροτών, πάνω
από το 80% από αυτούς, δεν πληρώνει φόρο. Στη φορολογία των
ελεύθερων επαγγελµατιών, η µεγάλη πλειονότητα αυτών, πληρώνει λιγότερο από ό,τι πλήρωνε µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, σε µισό λεπτό
να έχετε κλείσει, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δώστε µου ένα λεπτό παραπάνω, σας παρακαλώ,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας έχω δώσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μισό λεπτό ακόµα, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, έχετε ένα λεπτό
ακόµη. Συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Στην έµµεση φορολογία που ψηφίζουµε σήµερα, αρχή
µας ήταν η µεγάλη διασπορά, έτσι ώστε κάθε νοικοκυριό να επιµεριστεί µε ένα µικρό κοµµάτι φορολογικής επιβάρυνσης.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως αν ήταν κυβέρνηση θα προχωρούσε –ακούστε το αυτό- σε µείωση της φορολογίας. Δυστυχώς, κύριε Μητσοτάκη, η αριθµητική είναι αµείλικτη.
Μείωση της φορολογίας σήµερα συνεπάγεται ένα από τα ακόλουθα δύο πράγµατα: είτε θα επιστρέψετε τη χώρα στην πολιτική
των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, στην απώλεια της αξιοπιστίας
και σε έναν νέο κύκλο κρίσης είτε θα προχωρήσετε σε µεγάλη µείωση των δαπανών, περαιτέρω αποδόµηση του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας και περαιτέρω αύξηση των ανισοτήτων.
Η διολίσθησή σας σε έναν νεοφιλελεύθερο λαϊκισµό της δεκαετίας του ’80 δεν βοηθάει ούτε τη δική σας παράταξη ούτε τη
χώρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Πού τα είδες αυτά; Θα µας τρελάνεις;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχάστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η Κυβέρνηση και η χώρα έχει ανάγκη από µια αξιόπιστη Αντιπολίτευση. Θα σας παρότρυνα να αναθεωρήσετε τη
στρατηγική σας στην οικονοµική πολιτική και να προχωρήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εσείς µιλάτε για αξιοπιστία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία.
Και, παρακαλώ, κλείνετε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κλείνω σε µισό λεπτό, λέγοντας ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης του πλαισίου µακροοικονοµικής
πολιτικής. Και αυτό θα κάνουµε από την επόµενη ηµέρα.
Η µακροοικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης για την επόµενη
διετία θα κινηθεί σε τρεις άξονες: Ο πρώτος άξονας είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης µε νοµοθέτηση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου στα καύσιµα και τον καπνό, η αναθεώρηση των δηµοσίων δαπανών, ώστε
να δηµιουργηθεί δηµοσιονοµικός χώρος για τη µείωση της φορολογίας, αλλά µε τρόπο ασφαλή και για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους σε χρόνο µακροπρόθεσµο.
Το µόνο πειστικό αφήγηµα στη χώρα είναι το αφήγηµα της Κυβέρνησης της Αριστεράς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού
κ. Δανέλλης και µετά ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μητσοτάκης.
Ορίστε, κύριε Δανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα χωρίς αµφιβολία είναι
µία δύσκολη µέρα για τη χώρα και για το Κοινοβούλιο. Το πακέτο
των µέτρων είναι βαρύ και αποδεικνύει πως οι αυταπάτες, όσο
και οι λαϊκισµοί και οι δηµαγωγίες πληρώνονται και κοστίζουν
πολύ ακριβά. Φόροι και περικοπές ύψους 5,4 δισεκατοµµυρίων
σε δύο εβδοµάδες πάει πολύ!
Μιλούν πολλοί σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
εθνική ντροπή και την επικεντρώνουν στο πολυνοµοσχέδιο που
συζητάµε. Είναι υποκριτικό, κυρίες και κύριοι. Είναι υποκριτικό,
γιατί ο καθένας εντοπίζει τους λόγους της ντροπής στον απέναντι. Γιατί για χρόνια αναβάλλαµε να τακτοποιήσουµε τα του
οίκου µας. Και ήταν αναµενόµενο ότι θα ερχόταν η στιγµή που
κάποιος τρίτος θα αναλάµβανε να τα τακτοποιήσει και εξυπακούεται ότι δεν θα το κάνει µε τον πιο ευχάριστο για εµάς τρόπο.
Ας είµαστε, λοιπόν, ειλικρινείς. Η εθνική ντροπή δεν προκύπτει
από το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο µόνο, αλλά και από την
άφρονα κακοδιαχείριση δεκαετιών, στην οποία διέπρεψε σχεδόν
το σύνολο του πολιτικού µας συστήµατος.
Αν η Κυβέρνηση εξαρχής, βεβαίως, είχε ένα σχέδιο και στόχους, όπως και συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας ανάληψης
της ιδιοκτησίας της συµφωνίας, πράγµα που µέχρι σήµερα όλοι
αρνιόνται, οι σηµερινές βαριές ρυθµίσεις θα µπορούσαν να
έχουν διαµορφωθεί ως ένα θεσµικό ανάχωµα της πελατειακής
βουλιµίας των µελλοντικών κυβερνήσεων, δίχως ρυθµίσεις που
θέτουν βεβαίως ζητήµατα δηµοκρατικής νοµιµοποίησης.
Θα µπορούσε, δηλαδή, όλη αυτή η, επιτέλους, τακτοποίηση
και αποµάκρυνσή µας από τις σειρήνες του πελατειασµού και
της λαφυραγώγησης του κράτους -που µας έφεραν µέχρι εδώ,
στη χρεοκοπία- να αποφύγουµε να τις έχουµε στο µέλλον, αν είχαµε ένα σχεδιασµό και αν τις ρυθµίσεις αυτές ορθολογικά τις
υιοθετούσαµε στο εθνικό µας δίκαιο.
Τώρα σε σχέση µε κάποιες συγκεκριµένες διατάξεις και τροπολογίες, θέλω να σταθώ στο απαράδεκτο άρθρο 106. Η αντικατάσταση του όρου «συρρέοντα» µε «σχετικά εγκλήµατα», που
έγινε από τον Υπουργό λίγο πριν, νοµίζω ότι δεν αλλάζει τίποτα.
Το άρθρο προβλέπει ότι στην περίπτωση που µία επιχείρηση εξοφλήσει πρόστιµο που της έχει επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, εξαλείφεται το αξιόποινο των εγκληµάτων της όχι
µόνο σε ό,τι αφορά παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού,
αλλά και για οικονοµικά εγκλήµατα, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται και από διοικητικές κυρώσεις.
Για την ιστορία, µόλις δύο µέρες πριν -και µετά από πολυετείς
έρευνες- η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπίστωσε ότι είκοσι επτά
συναπτά έτη λειτουργούσε καρτέλ στον τοµέα των δηµοσίων
έργων, καρτέλ το οποίο αποµυζούσε τα λεφτά του Έλληνα φορολογούµενου, εφαρµόζοντας παράνοµες πρακτικές, όπως η
διαµόρφωση των τιµηµάτων στις διαδικασίες και το µοίρασµα
των συµβάσεων µεταξύ των εταιρειών που συµµετείχαν σε αυτό,
καρτέλ που ήταν η βασική πηγή της διαπλοκής και της διαφθοράς του δηµοσίου βίου για αρκετές δεκαετίες.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εκτίθεστε ανεπανόρθωτα
χωρίς λόγο, σύµφωνα µε τις αρχές σας και βεβαίως µε τη ρητορική σας. Έχετε λόγο να επιµείνετε στο άρθρο αυτό; Νοµίζω ότι
δεν υπάρχει άλλη αποδεκτή οδός από το να αποσύρετε αυτό το
άρθρο και βλέπετε ότι το ζητά µετ’ επιτάσεως ένα κόµµα το
οποίο έχει κατασυκοφαντηθεί…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ γιατί κάνετε τόση φασαρία;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Γιατί έχουµε συγχυστεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, την απάντηση την
πήρα, αλλά παρακαλώ να ακούµε µε προσοχή. Έχουµε άλλες
δύο ώρες περίπου διαδικασία και κλείνουµε.
Κύριε Δανέλλη, συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Επειδή, λοιπόν, το Ποτάµι έχει κατασυκοφαντηθεί όσο κανείς στο παρελθόν για δήθεν ειδικές σχέσεις µε τον χώρο των µεγάλων εθνικών εργολάβων, νοµίζω ότι η
επιµονή µας έχει µία επιπλέον βαρύτητα. Δεν έχετε κανέναν λόγο
να µην αποσύρετε αυτό το άρθρο, το οποίο είναι απαράδεκτο,
ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες, σε αυτήν τη συγκυρία, που
ο ελληνικός λαός καλείται να υποβληθεί σε τέτοιες θυσίες.
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Στην τροπολογία 4437/81, στην οποία θέλω να αναφερθώ, καταργείται µία διάταξη, που ψηφίστηκε µόλις δέκα µέρες πριν,
που έδινε ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα κατά παρέκκλιση στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Τι συνέβη; Ξέρετε πολύ
καλά ότι αν η εταιρεία στερηθεί της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, κλείνει ατάκτως. Τι θα γίνει µε το προσωπικό;
Τι θα γίνει µε τη διοίκηση και τις ευθύνες της; Τι θα γίνει µε τον
κύκλο εργασιών, ο οποίος είναι χρήσιµος; Με ένα εξορθολογικοποιηµένο σχεδιασµό τα ΕΑΣ µπορούν όχι µόνο να αυτοσυντηρηθούν, αλλά να γίνουν κερδοφόρα και πολλαπλώς χρήσιµα.
Με την τροπολογία 449/93 καταργούνται οι νέες χρήσεις γης
και οι οικοδοµικοί συντελεστές που είχαν οριστεί µε τον
ν.4269/2014. Μετά την κατάργησή του, έτσι όπως προβλέπεται,
επιστρέφουµε στο προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς, δηλαδή
στον καθορισµό των χρήσεων γης µε προεδρικά διατάγµατα,
που αφήνει, βεβαίως, ανοικτό το πεδίο για επηρεασµούς και αντιµετώπιση κατά το δοκούν. Αυτή η τροπολογία δεν έχουµε καταλάβει, γιατί είναι αόριστη η αιτιολογία, γιατί υποβάλλεται και
γιατί δικαιώνει µια αντίληψη χωροθέτησης χρήσεων, που είναι
του παρελθόντος. Δεν ισχύει πουθενά στην υπόλοιπη Ευρώπη
κάτι τέτοιο πλέον.
Τέλος, σχετικά µε τη σύµβαση παραχώρησης των αεροδροµίων στα άρθρα 215, 230, εµείς συµφωνούµε. Ωστόσο, θα πρέπει
να υπάρξει προσθήκη, µια προσθήκη της παραγράφου 5 στο
άρθρο 229 στις λοιπές διατάξεις, όπου να γίνεται σαφής και ρητή
αναφορά στην Κρατική Αεροπορική Αρχή, γιατί ο καταγραφείς
ορισµός της κρατικής αρχής στη σελίδα 39 της σύµβασης παραχώρησης είναι γενικόλογος και θα δηµιουργήσει προβλήµατα.
Αναφέρονται οι εποπτικές αρχές και ιδιαίτερα η αεροναυτιλία,
όχι όµως και η Αερολιµενική Αρχή. Η ύπαρξη και η λειτουργία
αερολιµενικού ελέγχου ως κρατικής αρχής κατοχυρώνεται από
τον ν.3913/2011, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αφορά
τη διόρθωση και λειτουργία της υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, γιατί θα δηµιουργήσει ζητήµατα παρουσίας του δηµοσίου συµφέροντος
στους αερολιµένες αυτούς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Δανέλλη.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην προηγούµενή του οµιλία στη Βουλή ο κ. Τσίπρας µάς είπε ότι δεν πρέπει να τον
κατηγορήσουµε γιατί µας είπε ψέµατα, αλλά γιατί απλά είχε αυταπάτες. Μάλιστα!
Δύσκολο το δίλληµα που µας θέσατε, κύριε Τσίπρα. Διότι δεν
ξέρω πραγµατικά τι είναι χειρότερο: ένας ψεύτης πρωθυπουργός, που έχει συνείδηση της πραγµατικότητας και συνειδητά τη
διαστρεβλώνει ή ένας αυταπατώµενος πρωθυπουργός, ο οποίος
δεν αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει γύρω του.
Και στη µία και στην άλλη περίπτωση, όµως, ένα είναι βέβαιο:
Είτε ψεύτης είτε αυταπατώµενος δεν αξίζετε να είστε Πρωθυπουργός αυτής της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πριν από λίγες ηµέρες ο Πρόεδρος Οµπάµα έδωσε µία πολύ
ενδιαφέρουσα οµιλία σε τελειόφοιτους φοιτητές σε ένα αµερικανικό πανεπιστήµιο. Ανέφερε ανάµεσα στα άλλα τα εξής και
θέλω να σας τα διαβάσω. Έλεγε ο Πρόεδρος Οµπάµα: «Θέλω
να ξεκαθαρίσω ένα πράγµα» -προσέξτε, έχει ενδιαφέρον- «η
άγνοια δεν είναι προσόν. Δεν είναι µαγκιά να µην έχεις ιδέα για
ποιο πράγµα µιλάς. Σηµαίνει απλούστατα ότι δεν ξέρεις τι σου
γίνεται.»
Ο Πρόεδρος Οµπάµα τα είπε αυτά, έχοντας υπ’ όψιν του κάποιον άλλον πολιτικό στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σας διαβεβαιώνω,
όµως, κύριε Τσίπρα, ότι δεν υπήρξε ούτε ένας Έλληνας ο οποίος
άκουσε αυτήν την αποστροφή και το µυαλό του δεν πήγε κατευθείαν σε εσάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διότι, είστε ακριβώς αυτό, ένας πολιτικός που την άγνοιά του
την εµφάνισε ως αντισυµβατική µαγκιά, που επένδυσε σε ψέµατα, ανέβηκε στην εξουσία πατώντας πάνω σε απίθανες θεωρίες συνοµωσίας και δηµαγωγικού λαϊκισµού. Και όταν έσπασε
τα µούτρα του, πήρε µια ολόκληρη χώρα στον λαιµό του και τη
φέσωσε µε 86 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Για να τελειώνουν, λοιπόν, τα ψέµατα σε αυτήν την Αίθουσα:
Αν εσείς θέλετε να επικαλείστε την άγνοιά σας και την ασχετοσύνη σας ως δικαιολογία, κάντε το. Οι Έλληνες, όµως, έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις από τον Πρωθυπουργό τους και για αυτό
και µόνο εισπράττετε ήδη την άρνησή τους.
Για εµάς τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Εκτός από αυταπάτη,
υπήρχε, κυρίως, πολιτική απάτη, συνειδητή, οργανωµένη, µεθοδική, πολυετής, κυνική και αδίστακτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι η χυδαιότερη επιχείρηση εξαπάτησης των Ελλήνων που
έχει γίνει ποτέ. Και αυτό το ιστορικό στίγµα, κύριε Τσίπρα, θα το
κουβαλάτε για πάντα.
Και θα περίµενε κάποιος ότι η διάλυση της αυταπάτης, η βίαιη
στροφή της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη σκληρή µνηµονιακή
πραγµατικότητα θα συνοδευόταν, τουλάχιστον, από σεµνότητα,
από κάποιου είδους αυτογνωσία, από έστω ένα χαµηλωµένο
βλέµµα, από στοιχειώδη αυτοκριτική.
Συµβαίνει, όµως, το αντίθετο. Αντί να παλεύετε µε τη συνείδησή σας, και σήµερα ακόµα, επενδύετε στην επιθετικότητα. Αντί
να δηλώνετε µε όλους τους τρόπους, στοιχειωδώς, τη µεταµέλειά σας, συνεχίζετε την ακραία πολωτική δηµαγωγία. Και αντί έστω και σήµερα- να ανακαλύψετε την ευθύνη της αλήθειας,
συνεχίζετε και σήµερα ακόµα να ψεύδεστε και να παραποιείτε
την πραγµατικότητα.
Και µε αυτόν τον τρόπο ξέρετε τι κάνετε; Ρίχνετε, απλά, ακόµα
περισσότερο νερό στον µύλο του πολιτικού κυνισµού. Κι ο πολιτικός κυνισµός της εξουσίας -να µου το θυµηθείτε αυτό που σας
λέω- καταλήγει πάντα σε διαφθορά, διαπλοκή και σκάνδαλα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κάτι ξέρεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
Παρακαλώ, σταµατήστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Η ετερόκλητη κυβερνητική συµµαχία, η οποία γεννήθηκε
µέσα στο ψέµα και τις αυταπάτες, θα βουλιάξει σύντοµα στη
λάσπη της απαξίωσης και της περιφρόνησης.
Και οι πληγές της σύντοµης παραµονής στην εξουσία δεν θα
επουλωθούν, δυστυχώς, εύκολα. Γιατί, το κόστος της «πρώτη
φορά αριστερά» δεν είναι, δυστυχώς, κόστος µόνο οικονοµικό.
Διότι, η Ελλάδα σήµερα είναι µία χώρα πολιτικά, οικονοµικά,
στρατηγικά, γεωπολιτικά, σε καραντίνα. Βιώνει µία πρωτοφανή
υποβάθµιση στην ευρωπαϊκή σκηνή. Κανείς δεν την εµπιστεύεται.
Και αυτό το έλλειµµα εµπιστοσύνης αποτυπώνεται γλαφυρά στα
µέτρα του τέταρτου µνηµονίου, που η κυβερνητική πλειοψηφία,
µε έναν ενθουσιασµό πραγµατικά ανεξήγητο, θα ψηφίσει σήµερα.
Σήµερα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε για όλους
τους Έλληνες η ώρα του λογαριασµού. Γιατί τα ψέµατα, οι αυταπάτες, η αβελτηρία, η ασχετοσύνη, η υποκρισία, έχουν µεγάλο
κόστος, το οποίο θα καταβάλλουν όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας το είπα και στην προηγούµενή µου οµιλία, σας το επαναλαµβάνω και σήµερα, για να το εµπεδώσετε και να το ακούσουν και πάλι οι Έλληνες πολίτες: Η
ελληνική οικονοµία το 2015 και το 2016 θα χάσει αθροιστικά 21
δισεκατοµµύρια ευρώ από την επιστροφή στην ύφεση, 5 χιλιάδες
ευρώ για το κάθε νοικοκυριό. Κι αν είχαµε τους ρυθµούς ανάπτυξης που όλοι, διεθνείς αναλυτές και διεθνείς οίκοι προέβλεπαν στο τέλος του 2014, δεν θα χρειαζόµασταν σηµαντικά
πρόσθετα µέτρα λιτότητας. Διότι, τη δουλειά της επίτευξης των
πρωτογενών πλεονασµάτων θα την έκανε η µεγέθυνση της οικονοµίας και όχι τα επιπλέον δηµοσιονοµικά µέτρα.
Αντίθετα, η καθήλωση στην ύφεση –και δεν είδα τον, κατά τα
άλλα, λαλίστατο Υπουργό Οικονοµικών να σχολιάζει το γεγονός
ότι είχαµε ύφεση στο πρώτο τρίµηνο του 2016, της τάξης του 1,2
%- οδηγεί ξανά στον φαύλο κύκλο των επιπλέον µέτρων που λει-
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τουργούν υφεσιακά –ευτυχώς, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον αυτό
το αναγνωρίσατε-, για να χάσουµε τους στόχους, φυσικά, και να
αναγκαστείτε µετά να πάρετε κι άλλα, επιπλέον µέτρα.
Και σαν τον Σίσυφο η ελληνική κοινωνία κουρασµένη και απογοητευµένη καλείται να ξανασπρώξει τον βράχο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Μόνο που αυτήν τη φορά οι αντοχές
εξαντλούνται πλήρως και τα βάρη, βέβαια, δεν επιµερίζονται µε
γνώµονα τι είναι καλό για την κοινωνία, αλλά τι βολεύει την εκλογική πελατεία του ΣΥΡΙΖΑ.
Και τα µέτρα τα οποία θα ψηφίσετε σήµερα αποτυπώνουν όχι
µόνο την ιδεοληψία σας, αλλά και την άγνοιά σας για τον τρόπο
που δουλεύει η πραγµατική οικονοµία.
Οι νέοι φόροι θα «στραγγαλίσουν» κάθε επιχειρηµατική δράση
και θα δυναµιτίσουν κάθε προοπτική δηµιουργίας νέων θέσεων
απασχόλησης. Θα οδηγήσουν νοµοτελειακά οι φόροι και οι αυξήσεις στις εισφορές ολοένα και περισσότερους να κρυφτούν
στην παραοικονοµία και θα µειωθούν τα προσδοκώµενα έσοδα
του κ. Κατρούγκαλου. Και φυσικά, οι έµµεσοι φόροι θα πλήξουν
πρωτίστως τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα, αυτά για τα
οποία υποτίθεται ότι εσείς κόπτεσθε.
Και µε τα µέτρα τα οποία σήµερα νοµοθετείτε στερείτε από τη
χώρα τη δυνατότητα να ανακάµψει, να προοδεύσει, να αναπτυχθεί. Στερείτε από τους ενεργούς πολίτες το κίνητρο να εργαστούν.
Για να πάµε, λοιπόν, να δούµε κάποια συγκεκριµένα παραδείγµατα, τα οποία φαίνεται ότι χρειάζεται να τα επαναλαµβάνουµε
και για να εµπεδώνονται και ως απάντηση στα ψέµατα τα οποία
ακόµα και σήµερα επιµένετε να λέτε.
Πάρτε έναν ελεύθερο επαγγελµατία µε εισόδηµα 24.000 ευρώ.
Αναρωτιέµαι, κύριε Τσίπρα, αν θεωρείτε ότι αυτά είναι πολλά.
Πάµε να δούµε, λοιπόν, τι θα πληρώσει αυτός: Θα πληρώσει
6.480 ευρώ σε εισφορές, φόρο εισοδήµατος 3.857 ευρώ και
άλλα τόσα σε προκαταβολή φόρου, τέλος επιτηδεύµατος 650
ευρώ, εισφορά αλληλεγγύης 122 ευρώ. Τι µένει; Κάτι παραπάνω
από 9.000 ευρώ. Γιατί να εργαστεί αυτός ο άνθρωπος, κύριε Τσίπρα; Για να πάρει σπίτι του 754 ευρώ, ενώ κανονικά βγάζει 2.000
ευρώ τον µήνα;
Πάµε σε ένα ακόµα παράδειγµα, γιατί στερείτε και από τους
συνταξιούχους µια αξιοπρεπή ζωή. Πάµε να γίνουµε πάλι συγκεκριµένοι και να µιλήσουµε µε πραγµατικά παραδείγµατα. Συνταξιούχος µε εισόδηµα από συντάξεις 8.000 ευρώ, 494 ευρώ κύρια
σύνταξη και 173 ευρώ ΕΚΑΣ χάνει κάτι παραπάνω από 2.000
ευρώ τον χρόνο, πάνω από το του εισοδήµατός του και φυσικά,
ολόκληρη την αξιοπρέπειά του.
Και έχετε το θράσος ακόµα και σήµερα να έρχεστε σε αυτήν
την Αίθουσα και να βαφτίζετε συλλήβδην όλους τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ φοροφυγάδες και δεν το ανακαλέσατε καν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και για να σας δώσω ένα παράδειγµα ακόµα, γιατί στερείτε
από τους νέους την ελπίδα και την προοπτική. Για πάρτε έναν
νέο αγρότη έγγαµο που µεγαλώνει δύο παιδιά και έχει ετήσιο εισόδηµα 9.000 ευρώ και θα πρέπει να ζήσει σήµερα µε 6.530
ευρώ –γιατί;- διότι θα πληρώσει σε φόρους και σε εισφορές 342
ευρώ περισσότερα.
Και βέβαια, ταυτόχρονα, επιδίδεστε στο αγαπηµένο σας χόµπι,
να «τσακίσετε» τη µεσαία τάξη, καθιστώντας την ιδιοκτησία των
ακινήτων έναν εφιάλτη. Οι Έλληνες θα πληρώνουν πλέον ΕΝΦΙΑ
για κενά και απρόσοδα ακίνητα, για αναξιοποίητα αγροτεµάχια,
για οτιδήποτε έχουν στην κατοχή τους. Η εργασία τιµωρείται και
φυσικά, η ιδιοκτησία διώκεται.
Και εδώ ο πολιτικός σας σκοπός είναι ξεκάθαρος, η πληβειοποίηση της µεσαίας τάξης και βέβαια, η νοσηρή ικανοποίηση,
την οποία προσφέρετε στα φτωχότερα στρώµατα της ακόµα πιο
κάτω συµπίεσης των ευπορότερων.
Η Κυβέρνηση επενδύει σε έναν ακήρυχτο ταξικό πόλεµο. Η
διάλυση, όµως, της µεσαίας τάξης καταστρέφει κάθε ελπίδα ανθρώπινης ζωής και για τους πιο αδύναµους, γιατί κανένας Έλληνας δεν θα µείνει ανεπηρέαστος από τον τυφώνα των έµµεσων
φόρων που σήµερα ψηφίζετε. Εξοντώνετε τους πάντες, αλλά κυρίως τα φτωχότερα νοικοκυριά. Οι έµµεσοι φόροι είναι πιο άδικοι
από τους άµεσους φόρους. Στερούν εισόδηµα από αυτούς που
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το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Και θα σας επαναλάβω κάποιους από τους έµµεσους φόρους,
τους οποίους αυξάνετε: ΦΠΑ στο 24% από το 23% -δεύτερη αύξηση µέσα σε λίγους µήνες- αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης κατά 22%. Αυξάνετε τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 24%, τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη κατά 3,5%. Επιβάλλετε τέλος
διαµονής στα ξενοδοχεία, στα ενοικιαζόµενα δωµάτια, τέλος στο
τηλέφωνο, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση και άλλα τόσα µέτρα
αύξησης φόρων στα καύσιµα, στον καπνό, στην µπίρα, αύξηση
στο τέλος ταξινόµησης των αυτοκινήτων.
Και όλα αυτά, φυσικά, ναι, κύριε Τσίπρα, µειώνουν το διαθέσιµο εισόδηµα, αλλά κάνουν και κάτι ακόµα: Αυξάνουν το µεταφορικό κόστος και τελικά τσακίζουν την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονοµίας. Κυρίως, όµως, πλήττουν τα χαµηλότερα
εισοδήµατα.
Σε αυτό το σηµείο, επιτρέψτε µου να κάνω και µία αναφορά
στο ζήτηµα των ειδικών µισθολογίων και στο «πάγωµα» της µισθολογικής ωρίµανσης.
Είχατε το θράσος, κύριε Υπουργέ, να καταθέσετε αυτήν τη νοµοτεχνική διόρθωση, η οποία είναι µία νοµοτεχνική διόρθωση
υποθετικού χαρακτήρα. Τι λέτε; Να σας το διαβάσω, για να καταλάβετε τι νοµοθετείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, τι νοµοθετείτε: «Η ως άνω διάταξη δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που επιτευχθεί από τα εµπλεκόµενα Υπουργεία ισοδύναµη δηµοσιονοµική εξοικονόµηση».
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Τσίπρα; Τι άλλο θα χρειαστεί ο κ.
Καµµένος, ο οποίος απουσιάζει σήµερα, για να ψηφίσει το νοµοσχέδιο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μιλήσατε για αυταπάτη. Εδώ νοµοθετείτε την αυταπάτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ντροπή σας! Και ντροπή σε σας, που
τα ψηφίζετε αυτά και κοροϊδεύετε τους ένστολους! Στα µούτρα
τούς κοροϊδεύετε!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν ντρέπεστε λίγο; Καθίστε κάτω. Ηρεµήστε. Θα τα ακούσετε
όσο και αν σας ενοχλούν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Να µη µιλάτε, κύριοι! Κοροϊδεύετε
τον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ!
Κύριε Δαβάκη, παρακαλώ. Τώρα θα αρχίσουµε ονοµαστικές
αναφορές; Δεν είναι σωστό. Με συγχωρείτε, κύριε Δαβάκη, που
αναφέρθηκα προσωπικά.
Ησυχία, παρακαλώ, στην Αίθουσα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και σαν να µην αρκεί η φοροκαταιγίδα, σήµερα εισηγείστε
και την επιβολή ενός αυτόµατου µηχανισµού περικοπής δαπανών, µε πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα, τον περίφηµο κόφτη.
Και έρχεστε και καταθέτετε νοµοτεχνικές βελτιώσεις της τελευταίας στιγµής, µία ώρα πριν ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, µε χθεσινή
ηµεροµηνία!
Αυτά, κύριε Πρόεδρε, τα επισηµαίνω, για να θυµόµαστε πόσο
καλά νοµοθετεί αυτή η Βουλή.
Νοµοθετείτε, βεβαίως, και κάτι ακόµα χειρότερο: την Ελληνική
Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας, έναν µηχανισµό διαρκούς
επιτροπείας στην περιουσία της χώρας, το περίφηµο υπερταµείο, το οποίο θα εκτείνεται µέχρι το 2115.
Αυτό δεν έχει προηγούµενο στην παγκόσµια ιστορία. Καµµία
χώρα στον πλανήτη, σε καµµία ήπειρο, δεν βρέθηκε σε τόσο χαµηλό επίπεδο αξιοπιστίας, ώστε οι δανειστές της να καταφεύγουν στην εξευτελιστική για τη χώρα πρακτική της απαίτησης
νοµοθέτησης µέτρων περικοπής δαπανών εκ προοιµίου και
ακόµα χειρότερα, στην επιβολή ενός µηχανισµού ελέγχου του
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συνόλου της δηµόσιας περιουσίας της χώρας.
Ο κόφτης είναι η ρήτρα της προσωπικής σας αναξιοπιστίας,
κύριε Τσίπρα. Επειδή οι δανειστές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά
ότι τα µέτρα, τα οποία προτείνετε, δεν βγαίνουν, σας επιβάλλουν
εκ των προτέρων συµπληρωµατικά µέτρα. Έχουν καταλάβει οι
δανειστές µας, εδώ και καιρό, ότι είστε αναξιόπιστος. Ξέρουν
πολύ καλά ότι θα κάνετε τα πάντα για να µείνετε σε αυτήν την
καρέκλα. Τα πάντα! Για αυτό και σας δεσµεύουν και σας δένουν
πισθάγκωνα και δυστυχώς και τη χώρα µαζί.
Σας εξευτελίζουν, κύριε Τσίπρα, µε τον µηχανισµό περικοπής
δαπανών. Και σας εξευτελίζουν στον υπερθετικό βαθµό, µε το
υπερταµείο έτσι όπως το προτείνετε. Εξαιτίας σας, όµως, προσβάλλουν βάναυσα και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Η
προσωπική σας αναξιοπιστία, δυστυχώς, επιµολύνει τη χώρα και
δεσµεύει τις επόµενες γενιές.
Σήµερα είναι ηµέρα ντροπής για τη χώρα. Είναι µια ηµέρα
ντροπής για τη Βουλή των Ελλήνων. Δεν αρκεί που πληρώσαµε
τις αυταπάτες σας ήδη πολύ ακριβά, τώρα πληρώνουµε τα πρόστιµα για τα ψέµατά σας και προκαταβάλλουµε ρήτρες για την
αναξιοπιστία σας.
Γιατί σας επέβαλαν, κύριε Τσίπρα, την ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας, έτσι όπως την προτείνατε; Απαντήστε
µας, γιατί έχει ζωή µέχρι το 2115; Γιατί δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος από το ελληνικό Κοινοβούλιο; Γιατί δεν µπαίνει κανένας περιορισµός στα περιουσιακά στοιχεία τα οποία
µεταβιβάζονται στο υπερταµείο; Και γιατί δεν αρκούσε επιτέλους
το ΤΑΙΠΕΔ για να διαχειριστεί τις ιδιωτικοποιήσεις; Γιατί απλούστατα δεν σας εµπιστεύονται!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία. Μην αντιδράτε, ακούµε µε προσοχή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Διότι την ώρα που εσείς κάνατε, διοργανώνατε φιέστες και
υπογράφατε την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, οι συναρµόδιοι
Υπουργοί σας σαµποτάριζαν τη σύµβαση και η ίδια παράσταση
επαναλαµβάνεται στην Εγνατία, στην Αφάντου, στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και στα περιφερειακά αεροδρόµια. Το πρόβληµα δεν
ήταν ποτέ η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, η δοµή του και η οργάνωσή
του, αλλά οι δικές σας συχνές παλινωδίες.
Αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ισχύει ακόµα η
θέση του κόµµατός σας για τις ιδιωτικοποιήσεις, έτσι όπως τουλάχιστον βρίσκεται σήµερα; Την τύπωσα σήµερα από την επίσηµη ιστοσελίδα σας. Να διαβάσω τι λέτε στην επίσηµη
ιστοσελίδα σας; Αξίζει τον κόπο.
Εκεί γράφει: «Ακυρώνουµε τις προβλεπόµενες ιδιωτικοποιήσεις και τη λεηλασία του δηµόσιου πλούτου, επαναφέρουµε
υπό δηµόσιο έλεγχο και ταυτόχρονα ανασυγκροτούµε πλήρως
τις επιχειρήσεις στρατηγικής σηµασίας που έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης, ώστε να διαµορφώσουµε έναν ισχυρό, παραγωγικό, αποτελεσµατικό,
ανοιχτό σε συνεργασίες δηµόσιο τοµέα νέου τύπου». Αυτά τα
λέτε και σήµερα ακόµα; Ποιον κοροϊδεύετε λοιπόν;
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εξηγήστε µας επιτέλους, κύριε Τσίπρα, κύριε Σπίρτζη, κύριε
Σκουρλέτη, είναι καλές ή δεν είναι καλές οι ιδιωτικοποιήσεις; Δεν
το έχετε αποφασίσει ακόµα, για αυτό και σας ζητούν να υποθηκεύσετε όλη τη χώρα και να δεσµεύσετε όχι µόνο τις επόµενες
κυβερνήσεις, αλλά και τις επόµενες γενιές. Και εσείς το κάνατε
πρόθυµα για να µείνετε όλοι σας στην καρέκλα. Είναι ντροπή
σας, κύριε Τσίπρα, αυτό το οποίο συµβαίνει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και σας το λέµε εµείς, που είµαστε σταθερά υπέρ των αποκρατικοποιήσεων και δεν κρύψαµε την προτίµησή µας. Εµείς πιστεύουµε στην απελευθέρωση της οικονοµίας, αλλά ξέρετε;
Τέτοιο υπερταµείο σε εµάς δεν τόλµησαν ποτέ οι δανειστές να
ζητήσουν και δεν θα το κάνουν και στο µέλλον, όταν γίνουµε κυβέρνηση, διότι όταν λήξει αυτή η Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου,
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εµείς θα ανακτήσουµε τη χαµένη εθνική µας αξιοπρέπεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπράβο!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Διότι η µεγάλη µας διαφορά είναι ότι εµείς πιστεύουµε στις
µεταρρυθµίσεις, πιστεύουµε στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας µε αναπτυξιακό πρόσηµο και επίσης πιστεύουµε στον
περιορισµό του ρόλου του κράτους στις εποπτικές και ρυθµιστικές του αρµοδιότητες.
Για αυτό και δεν είχαµε καµµία δυσκολία να στηρίξουµε σωστές µεταρρυθµίσεις που προωθούνται στο παρόν νοµοσχέδιο,
τη δηµιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, που
ενισχύει την ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης, την οποία
θα ψηφίσουµε, την ενίσχυση του ανταγωνισµού, που προάγεται
µε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ την οποία τόσο λοιδορήσατε για να µην ξεχνιόµαστε- σε αυτήν την Αίθουσα και έρχεστε τώρα
και τη νοµοθετείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επίσης, θα στηρίξουµε τη συγκράτηση των δαπανών µέσω
της υιοθέτησης ενός κανόνα λιγότερων προσλήψεων για κάθε
αποχώρηση από το Δηµόσιο και φυσικά τις ίδιες τις αποκρατικοποιήσεις που κυρώνονται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Με αυτές
τις µεταρρυθµίσεις συµφωνούµε και για αυτό τις υπερψηφίζουµε, αλλά πολύ αµφιβάλλω αν είστε σε θέση και αυτές τις µεταρρυθµίσεις να τις υλοποιήσετε, διότι εδώ ξέρετε είναι το
µεγάλο πρόβληµα.
Δεν γίνατε φιλελεύθερος, κύριε Τσίπρα, επειδή ψηφίσατε κάποιες φιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις, διότι οι φιλελεύθερες πολιτικές, όπως αυτές που σας παρουσίασα, απαιτούν και
φιλελεύθερους πολιτικούς για να τις υπηρετήσουν και όταν άνθρωποι υποχρεώνονται να εφαρµόσουν πολιτικές τις οποίες δεν
πιστεύουν, είναι µαθηµατικώς βέβαιο ότι θα γίνουµε µάρτυρες
µιας νέας ιλαροτραγωδίας.
Ο κ. Τσίπρας ισχυρίζεται ότι τώρα που θα κλείσει η αξιολόγηση, η οικονοµία θα απογειωθεί. Είναι βαθιά νυχτωµένος. Δεν
είναι κανονικότητα η καταστροφή της οικονοµίας, της δηµιουργικότητας, της ψυχολογίας ενός λαού.
Οι περισσότεροι φόροι, κύριε Τσίπρα, αν δεν το γνωρίζετε, θα
οδηγήσουν σε λιγότερες επενδύσεις και, ξέρετε, επένδυση δεν
είναι µόνο η «COSCO», η «ELDORADO GOLD», αλλά και ο κάθε
επαγγελµατίας, ο οποίος χρηµατοδοτεί από το υστέρηµά του
ένα επαγγελµατικό ταξίδι, την ανακαίνιση στο µαγαζί του ή πολύ
περισσότερο την πρόσληψη ενός νέου εργαζοµένου ή την αγορά
ενός νέου µηχανήµατος για την παραγωγή του.
Οι αυξηµένες εισφορές –σας το έχουµε πει πολλές φορές,
αλλά δεν το καταλαβαίνετε- τιµωρούν τελικά όσους µπορούν κι
έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν λίγα περισσότερα χρήµατα.
Και φυσικά, δεν επιτρέπουν στους εργοδότες να προσλάβουν
άξια στελέχη.
Και βέβαια, η κλειστή παιδεία, για την οποία τόσο αγώνα δίνει
ο Υπουργός σας, οδηγεί στον απόλυτο εξισωτισµό προς τα κάτω
και στερεί από τα παιδιά µας την πρόσβαση σε δεξιότητες που
τόσο απαραίτητες είναι σε έναν κόσµο που αλλάζει γρήγορα.
Και ακούω τελευταία µία ενδιαφέρουσα θεωρία ότι σκοπεύετε
να µετατραπείτε σε έναν όψιµο σοσιαλδηµοκράτη. Να το ξεκαθαρίσουµε. Αυτές οι πολιτικές που εισηγείστε δεν παραπέµπουν
στη Σουηδία. Στη Βενεζουέλα παραπέµπουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και δεν το έχετε κρύψει εξάλλου. Θέλω να θυµίσω τι δηλώνατε -έχει µία αξία, ξέρετε- στο λατινοαµερικάνικο κανάλι
«TELESUR». Ακούστε το: «Η Βενεζουέλα αποτελεί ένα µοντέλο
που πρέπει να ακολουθούµε, ώστε να αφήσουµε πίσω το καπιταλιστικό µοντέλο που κυριαρχεί σήµερα στην Ευρώπη. Ο Ούγκο
Τσάβες πέτυχε σηµαντικά πράγµατα για τη χώρα του µε ειρηνικό
τρόπο. Προχώρησε στην εθνικοποίηση των φυσικών παραγωγικών πόρων».
«Αγαπητέ Πρόεδρε Νικολάς,» γράφατε σε συγχαρητήριο τηλεγράφηµα προς τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Βενεζουέλας,
«ο λαός της Βενεζουέλας αποφάσισε τον αµετάκλητο δηµοκρατικό δρόµο των αντι-νεοφιλελεύθερων δοµικών αλλαγών στη
χώρα σου, µε στόχο τον σοσιαλισµό του 21ου αιώνα».
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Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Βενεζουέλα έχει καταστραφεί από τον φίλο σας Νικολάς!
Σήµερα η χώρα που διαθέτει τα µεγαλύτερα αποθέµατα πετρελαίου –µεγαλύτερα και από τη Σαουδική Αραβία- έχει καταρρεύσει. Οι πολίτες δεν µπορούν πλέον ούτε να εξασφαλίσουν τα
απαραίτητα για τη διαβίωσή τους! Ο λαός εξευτελίζεται και πεινάει! Ακόµα θαυµάζετε το µοντέλο της Βενεζουέλας;
Και πώς εξηγείται, επιτέλους, άραγε αυτός ο θαυµασµός; Και
πώς εξηγείται και η σπουδή σας να καλύψετε τον παρεκτρεπόµενο –για να µην χρησιµοποιήσω άλλη φράση- Πρέσβη της
χώρας και µε επιστολή µάλιστα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος -διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία! Παρακαλώ,
κύριε Μπαλαούρα! Σας παρακαλώ! Ακούµε µόνο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σας καταλαβαίνω.
Εκτός αν υπάρχει µία άλλη θεωρία, ότι οι δεσµοί σας µε τη Βενεζουέλα είναι ακόµα βαθύτεροι και στενότεροι από ό,τι θα δικαιολογούσε µία ιδεολογική ταύτιση. Οµολογουµένως, όµως,
έχετε πολλά κοινά µε αυτούς που θαυµάζετε. Είστε λαϊκιστής,
οπορτουνιστής και εξουσιολάγνος! Και δεν ενδιαφέρεστε καθόλου αν ο λαός υποφέρει.
Για όλα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, φταίνε πάντα µόνο
ο ξένοι! Και το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να µείνετε γαντζωµένοι στην εξουσία, αδιαφορώντας για το κόστος παραµονής.
Για αυτό και το λέµε ξεκάθαρα. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
είναι το πρόβληµα και για αυτό πρέπει να φύγει το συντοµότερο!
Και για αυτό, το αίτηµά µας για πρόωρες εκλογές παραµένει πιο
επίκαιρο παρά ποτέ! Όσο πιο γρήγορα φύγετε τόσο καλύτερα
για τη χώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται επιτακτικά µία πραγµατικά µεταρρυθµιστική κυβέρνηση, µια κυβέρνηση η οποία θα κινητοποιεί τη
σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας η οποία αναζητά την επιστροφή στην κανονικότητα, µία κυβέρνηση που θα οικοδοµήσει
µία πλατιά πολιτική πλειοψηφία υπέρ των τολµηρών και αναγκαίων µεταρρυθµίσεων.
Εµείς θα είµαστε αυτή η κυβέρνηση! Και µε το «εµείς» δεν αναφέροµαι µόνο στη σηµερινή Νέα Δηµοκρατία. Αναφέροµαι σε
όλες τις µεταρρυθµιστικές δυνάµεις του τόπου, διότι το µεταρρυθµιστικό µέτωπο, είτε σας αρέσει είτε όχι, είναι σήµερα πλειοψηφικό και αποτελεί τη µόνη ελπίδα του ελληνικού λαού. Και
θα εκφραστεί πολιτικά µέσα από τη Νέα Δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Για αυτό και σήµερα, κύριε Πρόεδρε, θα αξιοποιήσω τον υπόλοιπο χρόνο µου, αφού επιβάλετε την τάξη στην Αίθουσα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, να επιβληθεί η
τάξη! Ήσυχα! Ήρεµα!
Ακούµε µε προσοχή. Το είπαµε εκατό φορές, προς θεού!
Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Για αυτό και σήµερα θα µιλήσω πρώτα από όλα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες που αναρωτιούνται: «Υπάρχει τελικά
άλλος δρόµος από αυτήν την καταστροφική κατηφόρα που σέρνετε τη χώρα;». Εµείς µπορούµε να κάνουµε κάτι διαφορετικό,
κάτι άλλο, κάτι καλύτερο;
Ας µιλήσουµε, λοιπόν, για τον διαφορετικό δρόµο, για την Ελλάδα της πενταετίας 2017-2021, για τις δυνατότητες της χώρας
µας, για όλα όσα µπορούµε να πετύχουµε µε τη δική µας πολιτική πρόταση, µέσα από µία συµφωνία αλήθειας µε την κοινωνία,
αλλά και µε µία νέα συµφωνία αλήθειας µε τους εταίρους µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµείο αφετηρίας µίας νέας
συµφωνίας αλήθειας πρέπει να είναι η διαπίστωση ότι η ελληνική
οικονοµία είναι αδύνατο να πετύχει πρωτογενή πλεονάσµατα της
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τάξεως του 3,5% για τα επόµενα δεκαπέντε χρόνια. Τέτοια πλεονάσµατα είναι εφικτά…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Παρακαλώ! Παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα! Παρακαλώ, µην
παρεµβαίνετε! Σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τέτοια πλεονάσµατα είναι εφικτά για σύντοµες περιόδους,
αλλά είναι αδύνατο να διατηρηθούν µακροπρόθεσµα. Καµµία
χώρα δεν το έχει πετύχει και είναι παράλογο να ζητείται κάτι τέτοιο από την Ελλάδα. Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος
πρέπει να αναθεωρηθεί στο 2% κι αυτό πρέπει να είναι εθνικός
στόχος. Και οι συνθήκες είναι ώριµες για µια νέα µεγάλη συµφωνία µε τους ευρωπαίους εταίρους µας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, να επιβάλετε την τάξη.
Δεν καταλαβαίνω γιατί σας ενοχλούν τόσο πολύ αυτά τα οποία
λέµε.
Η συµφωνία, λοιπόν, αυτή µε τους εταίρους µας είναι σαφής:
Εµείς θα προσφέρουµε γενναίες µεταρρυθµίσεις και εσείς θα
δεσµευτείτε σε λίγο χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα. Εµείς
θα πετύχουµε ρυθµούς ανάπτυξης του 4% και εσείς θα µας δώσετε µία ρύθµιση χρέους που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποπληρωµής του, χωρίς να στραγγαλίζει την ελληνική οικονοµία.
2% συν 4% λοιπόν, αυτοί πρέπει να είναι οι στρατηγικοί στόχοι
για τη χώρα, για να σπάσει οριστικά ο κύκλος της στασιµοχρεοκοπίας, για να υπάρξει πραγµατική προοπτική εξόδου από την
κρίση.
Είναι εφικτός ο στόχος του 4%; Βεβαίως και είναι εφικτός,
αλλά µε ένα άλλο µείγµα πολιτικής από αυτό που ψηφίζουµε σήµερα. Και σίγουρα δεν είναι εφικτός µε τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Ιρλανδία αναπτύχθηκε το 2015 µε 7,8%
και ότι θα αναπτυχθεί µε σχεδόν 5% το 2016. Για τα επόµενα
πέντε συνεχόµενα χρόνια το 4%, λοιπόν, σηµαίνει ότι το ΑΕΠ της
χώρας το 2021 θα φτάσει τα 213 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό σηµαίνει 1.900 ευρώ όφελος για κάθε νοικοκυριό, σηµαίνει εκατόν
είκοσι χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας ανά έτος. Αυτές είναι οι
πραγµατικές δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας και οτιδήποτε λιγότερο, ακόµα και στο µαύρο χάλι που έχετε φέρει σήµερα τη χώρα, υπονοµεύει τις δυνατότητες της Ελλάδος και δεν
µπορεί να θεωρηθεί επιτυχία.
Αυτός, λοιπόν, πρέπει να είναι ο πήχης: 4% ανάπτυξη κάθε
χρόνο, µέχρι τουλάχιστον το 2021 κι αυτό θα είµαστε εµείς έτοιµοι να υλοποιήσουµε ως κυβέρνηση. Απέναντι σε αυτόν τον
στόχο θέλουµε να µετρηθούµε.
Η Νέα Δηµοκρατία θα οδηγήσει αυτήν τη χώρα σε ανάπτυξη,
όχι µόνο γιατί πιστεύει στην επιχειρηµατικότητα -στην οποία δεν
πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ- ούτε γιατί θα είναι πιο αποτελεσµατική και πιο
φερέγγυα. Θα αλλάξει τη χώρα, διότι εµείς δεν πρόκειται να
ανεχθούµε άλλο την ηθική έκπτωση του κράτους σε συντεχνία,
της χώρας µας σε επαίτη και των Ελλήνων σε άβουλα όντα µε
άδεια βλέµµατα.
Οι µεταρρυθµίσεις που εµείς θα δροµολογήσουµε πηγαίνουν
πάνω και πέρα από τις δεσµεύσεις του υφιστάµενου προγράµµατος. Ο πρώτος στόχος οποιασδήποτε µεταρρύθµισης πρέπει να
είναι ένα κράτος το οποίο θα έχει ως κεντρικό στόχο να δίνει οξυγόνο στην επιχειρηµατικότητα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που
δεν θα περιορίζει τη δηµιουργική ικανότητα των Ελλήνων, που θα
στέκεται αρωγός στην απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάµεων και των καινοτόµων ιδεών, µε ώριµους δηµοκρατικούς θεσµούς και µε θεσµούς αλληλεγγύης, ένα κράτος που εµπιστεύεται
τους πολίτες και που το εµπιστεύονται οι πολίτες.
Και στο πλαίσιο αυτό χρειάζονται µία σειρά από ριζικές αλλαγές, απόσυρση του κράτους από παιδεία που δεν δικαιολογείται
επαρκώς η παρουσία του για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον µε δραστική µείωση της γραφειοκρατίας και προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, για την οποία απολύτως τίποτα δεν έχετε κάνει,
ολοκλήρωση του ριζοσπαστικού µηχανισµού αδειοδότησης, ο
οποίος είχε ξεκινήσει επί των δικών µας ηµερών µε τον νόµοπλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης κι έχει παραµείνει ανενεργός
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µε τη θωράκιση του ρόλου των ανεξάρτητων αρχών και ειδικά
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι σε
αυτήν τη χώρα έχουν όλοι ίση πρόσβαση στην επιχειρηµατικότητα και ότι η Ελλάδα είναι µία σύγχρονη αγορά και όχι µία πιάτσα µεσαζόντων, µε σταθερό και απλοποιηµένο φορολογικό
περιβάλλον και βέβαια µε βελτίωση στην ταχύτητα απονοµής της
δικαιοσύνης και µε διαφάνεια παντού και στα πάντα.
Ένα τέτοιο κράτος µπορεί να καταστήσει την Ελλάδα πραγµατικά φιλική στις επενδύσεις. Και ο στόχος µας πρέπει να είναι
συγκεκριµένος: Πρέπει να αυξήσουµε τις επενδύσεις από το 11%
του ΑΕΠ, που είναι σήµερα, στο 20%, στον ευρωπαϊκό µέσο όρο,
µέσα σε µία πενταετία.
Και ο στόχος αυτός είναι εφικτός στόχος. Η ελληνική οικονοµία
διαθέτει σήµερα πολλούς κλάδους µε πραγµατικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα και υπάρχουν στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
σηµαντικά ανενεργά κεφάλαια που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες. Και η αντιµετώπιση του προβλήµατος των κόκκινων δανείων
θα απελευθερώσει κεφάλαια που θα στραφούν στην πραγµατική
οικονοµία και η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, της συνολικής
εµπιστοσύνης, θα µπορεί να επιτρέψει και την επιστροφή καταθέσεων, ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα των τραπεζών.
Και βέβαια ταυτόχρονα µε αυτές τις µεταρρυθµίσεις, η απόλυτη προτεραιότητα όλων των παρεµβάσεων και όλων των εργαλείων που το κράτος διαθέτει, των αναπτυξιακών νόµων, των
κοινοτικών προγραµµάτων, θα πρέπει να είναι η στήριξη των εξωστρεφών κλάδων της ελληνικής οικονοµίας και να βάλουµε έναν
στόχο ότι θα πρέπει να αυξάνουµε τις εξαγωγές µας, κατ’ ελάχιστον, κατά 10% ετησίως, µεταρρυθµίσεις, λοιπόν, που φέρνουν
επενδύσεις και εξωστρέφεια που ανοίγει αγορές και προοπτική.
Όλα αυτά είναι εφικτά, αλλά αναγκαία προϋπόθεση, αναγκαία
πολιτική προϋπόθεση, είναι µία συνεκτική καταρτισµένη και αποφασισµένη κυβέρνηση, ακριβώς το αντίθετο από τον «θίασο» που
µας κυβερνά σήµερα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι ρυθµοί ανάπτυξης, όµως, είναι σαφές ότι δεν αρκούν µόνο διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις. Χρειάζεται και ένα άλλο µείγµα δηµοσιονοµικής
πολιτικής. Με απλά λόγια, στοχευµένες µειώσεις δαπανών και
σταδιακή αποκλιµάκωση φορολογικών συντελεστών. Και είναι
απαραίτητο σήµερα να υπάρξει µία πρόσθετη προσπάθεια περικοπής δαπανών. Αυτή είναι αναγκαία σήµερα περισσότερο παρά
ποτέ, για να µπορέσει η χώρα και πάλι να ανακτήσει τη χαµένη
αξιοπιστία.
Η ετήσια κρατική επιδότηση στα ευγενή ταµεία είναι 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ. Μπορεί να περιοριστεί. Μόνο το ’15 επί δικών
σας ηµερών υπήρχε υπέρβαση στους φορείς της γενικής κυβέρνησης της τάξης των 500 εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν κάνατε απολύτως τίποτα για αυτό. Και µία ανάλυση των λειτουργικών
δαπανών του δηµοσίου, κωδικό προς κωδικό, µπορεί να εξοικονοµήσει, τουλάχιστον, 400 εκατοµµύρια.
Όµως, κυρίως χρειαζόµαστε ένα συνολικό νέο δηµόσιο, µε αναδιάταξη υπηρεσιών, ώστε να µπορεί να προσφέρει περισσότερα
µε λιγότερα, λιγότερο προσωπικό όχι µε απολύσεις, αλλά µε αυστηρή τήρηση των σχέσεων προσλήψεων προς αποχωρήσεων και,
φυσικά, µε µικρότερες δαπάνες προµηθειών µέσω ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, που ο δικός σας Υπουργός συστηµατικά υπονοµεύει, µε λιγότερα χρήµατα φορολογουµένων για τις ίδιες υπηρεσίες µέσω εξάλειψης παρασιτικών δοµών, αυτές που πάλι
πολλαπλασιάζετε µε το δικό σας πολυνοµοσχέδιο.
Και βέβαια υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για τον περιορισµό
της φοροδιαφυγής αλλά και για την αύξηση της φορολογικής
συµµόρφωσης, φόροι που βεβαιώνονται, εισπράττονται, όταν οι
φορολογικοί συντελεστές είναι λογικοί.
Θα το αντιληφθείτε αυτό, κύριε Τσίπρα, όταν θα διαπιστώσετε
πόσο έξω θα πέσετε στις προβλέψεις σας και θα ενεργοποιηθεί
ο κόφτης τον οποίο ξορκίζετε. Οι εξοντωτικοί φόροι κλείνουν το
µάτι στη φοροδιαφυγή.
Και βέβαια είναι πραγµατικά άξιο απορίας γιατί µία Κυβέρνηση
η οποία οµνύει στην πάταξη της φοροδιαφυγής δεν έχει κάνει τίποτα ακόµα, για να συνδέσει µικρές επιχειρήσεις µε το Υπουργείο Οικονοµικών και γιατί δεν εκµεταλλεύεται τα capital controls,
για να µειώσει δραστικά τις συναλλαγές σε µετρητά.
Βέβαια, εάν καταφέρουµε να πετύχουµε και να διαπραγµατευ-
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τούµε έναν στόχο για δηµοσιονοµικό πρωτογενές πλεόνασµα
της τάξης του 2%, η δηµοσιονοµική ελευθερία, που θα προκύψει,
θα πρέπει να κατανεµηθεί τρία τέταρτα στη µείωση των φόρων
και ένα τέταρτο στην αύξηση των δαπανών, µε στοχευµένη αύξηση των κοινωνικών δαπανών, µε πρώτο στόχο την αντιµετώπιση της ακραίας φτώχιας. Δηλαδή, δίκαιη και αποτελεσµατική
κατανοµή δικαιωµάτων και βαρών, για να µπορεί να υπάρξει µία
συµφωνία αλήθειας µε την κοινωνία και να υπάρξει κοινωνική συνοχή.
Έρχοµαι τώρα στο αγαπηµένο σας ζήτηµα, το ζήτηµα του χρέους. Σας το έχω πει πολλές φορές, σας το επαναλαµβάνω και
σήµερα: το δηµόσιο χρέος δεν είναι το πιο θεµελιώδες πρόβληµα
της ελληνικής οικονοµίας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Το πρόβληµα είναι το έλλειµµα µεταρρυθµίσεων, το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας, το έλλειµµα επενδύσεων, η επίµονη
ανεργία. Με άλλα λόγια, ο παρονοµαστής είναι το πρόβληµα, το
ΑΕΠ, πολύ περισσότερο από ό,τι είναι ο αριθµητής, το χρέος.
Αφήστε που εδώ πέρα έχει ξεκινήσει -δεν ξέρω αν έχει υποπέσει στην προσοχή σας, κύριε Τσίπρα- µία πολύ ενδιαφέρουσα
δηµόσια συζήτηση για την ορθή απεικόνιση του δηµοσίου χρέους µε όρους παρούσης αξίας, µία συζήτηση η οποία θα δούλευε προς όφελος των ελληνικών συµφερόντων, µία συζήτηση η
οποία φαίνεται, όµως, ότι σας αφήνει παγερά αδιάφορους.
Εσείς, όµως, κάνατε το κούρεµα του χρέους σηµαία σας. Αυταπατηθήκατε για άλλη µία φορά θεωρώντας ότι σε δύο µέρες
θα λάβετε ως αντίδωρο για τα πρωτοφανή δηµοσιονοµικά µέτρα
τα οποία παίρνετε έναν οδικό χάρτη διευθέτησης του χρέους.
Αυτή η αυταπάτη σας δεν διήρκεσε πολύ. Τώρα το γνωρίζουµε
ότι οι πιστωτές µας δεν συζητούν για κούρεµα χρέους, όπως
εσείς τουλάχιστον του ζητούσατε, και δεν πρόκειται να συζητήσουν για ουσιαστική παρέµβαση στο ελληνικό χρέος πριν τη
λήξη του προγράµµατος, δηλαδή το 2018. Και δυστυχώς –λέω
«δυστυχώς», γιατί µακάρι να ήταν το αντίθετο- η απαραίτητη µετατροπή των µικρών σήµερα κυµαινόµενων επιτοκίων σε σταθερά δεν φαίνεται να είναι ακόµα στο τραπέζι της συζήτησης.
Μακάρι να κάνω λάθος.
Με άλλο λόγια, δεν πετύχατε καν αυτό που εµείς είχαµε εξασφαλίσει το 2012, γιατί πολύ απλά κανείς δεν σας εµπιστεύεται,
διότι όλοι ξέρουν ότι είναι αδύνατον πια να διαπραγµατευτείτε
τα συµφέροντα της Ελλάδος. Είχατε, πράγµατι, µία µοναδική ευκαιρία ως νέα Κυβέρνηση να το κάνετε. Όµως, τη χάσατε, διότι
οι πάντες σήµερα, δυστυχώς, σας θεωρούν παντελώς αναξιόπιστους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δυστυχώς για τη χώρα µας, την Τρίτη εσείς -όχι εσείς προσωπικά, ο κ. Τσακαλώτος- θα είστε στο Eurogroup, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Και το επώδυνο νοµοσχέδιο που σήµερα
εισηγείστε, πιστεύετε ότι θα είναι αρκετό για να περάσετε, µε µεγάλη καθυστέρηση, την πρώτη αξιολόγηση του προγράµµατος,
που µε δικιά σας ευθύνη, βέβαια, δεν έκλεισε από τον περασµένο
Νοέµβριο, όπως είχατε δεσµευθεί.
Το πιο πιθανό, πράγµατι, είναι ότι αυτό θα συµβεί, θα κλείσει
η πρώτη αξιολόγηση. Όµως, το κόστος που θα κληθεί να καταβάλει η χώρα θα είναι τεράστιο, διότι για πρώτη φορά –προσέξτε
το αυτό- η χώρα αναλαµβάνει δεσµεύσεις που ξεπερνούν κατά
πολύ τον χρονικό ορίζοντα του προγράµµατος.
Το τίµηµα της δικιάς σας αναξιοπιστίας δεν θα το πληρώσουν
µόνο οι επόµενες κυβερνήσεις, αλλά και οι επόµενες γενιές. Η
εκχώρηση του συνόλου της δηµόσιας περιουσίας στο υπερταµείο µέχρι το 2115 είναι το µεγαλύτερο τίµηµα της εξαπάτησης
του ελληνικού λαού και για αυτό είστε προσωπικά υπόλογος,
κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω, λέγοντας ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει έναν σταθερό και ξεκάθαρο στόχο: Θα υπηρετήσει
την πατρίδα, θα υπηρετήσει τους πολίτες µε υπευθυνότητα, οδηγώντας την Ελλάδα στην ανάπτυξη και την οριστική έξοδο από
τα µνηµόνια, επιδιώκοντας ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 4%, εκατόν
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είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας τον χρόνο για τα επόµενα πέντε
χρόνια, αυξάνοντας το ΑΕΠ στα 213 δισεκατοµµύρια ευρώ το
2021 -αυτοί είναι οι συγκεκριµένοι µας στόχοι- και οδηγώντας
την Ελλάδα στην κανονικότητα και στη σταθερότητα, στην πρόοδο, στην ευηµερία πάντα στην καρδιά της Ευρώπης.
Με αυτό το όραµα, µε αυτήν την πολιτική πρόταση συντάσσεται πια η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τα χρόνια της κρίσης
ήταν, δυστυχώς, διδακτικά για όλους µας. Συνειδητοποιήσαµε
προβλήµατα. Αναλάβαµε ευθύνες. Αντιληφθήκαµε ποιες είναι οι
πραγµατικές µας επιλογές.
Έχουµε πλέον καταλάβει όλοι ότι η πολιτική των τολµηρών µεταρρυθµίσεων είναι µονόδροµος. Για αυτό, γύρω µας συσπειρώνεται καθηµερινά ένα µεγάλο µεταρρυθµιστικό µέτωπο, το οποίο
διευρύνεται. Και για µένα δεν έχει σηµασία σε ποιο κόµµα δραστηριοποιήθηκε ή εκφράστηκε ο κάθε Έλληνας πολίτης στο παρελθόν ή ακόµα και σήµερα, διότι όλοι οι µεταρρυθµιστές
σήµερα -οι πραγµατικοί µεταρρυθµιστές- είναι από την ίδια µεριά
του λόφου. Αλλά αυτή η µεταρρυθµιστική επανάσταση έχει συµµάχους και έχει και αντιπάλους.
Σύµµαχοί µας είναι η αλήθεια και οι δυνάµεις της κοινής λογικής, οι δυνάµεις της δηµιουργίας, οι δυνάµεις της εξωστρέφειας,
οι δυνάµεις της αξιοκρατίας, του φιλότιµου, της εργατικότητας.
Είναι οι νέες γενιές, τις οποίες πρωτίστως εξαπατήσατε και οι
οποίες θέλουν να δηµιουργήσουν, και οι δυνάµεις του νέου πατριωτισµού, που πιστεύει ότι αυτή η χώρα αξίζει κάτι καλύτερο.
Έχουµε, όµως, και αντιπάλους. Οι αντίπαλοί µας είναι ο λαϊκισµός, σε όλες του τις µορφές και ανεξάρτητα από το πολιτικό
καµουφλάζ. Οι συντεχνίες, ο κοµµατισµός, ο κοινωνικός φθόνος,
που ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ έσπειραν και πότισε την κοινωνία µε
το δηλητήριό του. Και βέβαια, το εµπόριο του ανθρωπισµού και
ο σφετερισµός των αδυνάτων προς ίδιο όφελος.
Αλλά, ο συσχετισµός των δυνάµεων έχει ήδη αλλάξει και κάθε
µέρα περισσότεροι πολίτες ενώνονται µαζί µας σε αυτήν την
πλατιά µεταρρυθµιστική συµµαχία. Μύθοι γκρεµίζονται, αυταπάτες διαλύονται και το εκκρεµές της ιστορίας έφυγε από το
ακραίο σηµείο του ψεύδους και του λαϊκισµού και ισορροπεί
στην κανονικότητα, επιστρέφει στην αλήθεια.
Αυτό στερείτε, κύριε Τσίπρα, στην Ελλάδα: Την ευκαιρία να
ζήσει µε βάση τις πραγµατικές της δυνατότητες. Για αυτό θα φέρουµε εµείς οξυγόνο, ελπίδα, προοπτική, αξιοπρέπεια, όλα όσα
εσείς µας στερήσατε και όλα όσα µε σκληρή δουλειά εµείς και
πάλι θα διεκδικήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Θεόδωρος Δρίτσας και µετά η κυρία Γεννηµατά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Είναι 17.30’ η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Στο τέλος θα µιλήσει ο
Πρωθυπουργός και νωρίτερα ο Πρόεδρός σας. Τα έχουµε αναγγείλει στην Αίθουσα. Μη ρωτάτε.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Όπως θέλετε τα έχετε κανονίσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι «όπως θέλετε»; Μετά την
κ. Γεννηµατά, αµέσως είναι ο κ. Μιχαλολιάκος. Είναι στη σειρά.
Μνήσθητί µου, Κύριε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 46 µαθητές και µαθήτριες και 7 εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Σίφνου και το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Σερρών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός, κ. Δρίτσας για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
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Πολιτικής): Θα παρακαλέσω µε µία σχετική ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προφανώς στον κατελθόντα από
το Βήµα Αρχηγό και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και στα όσα είπε θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός σε λίγο.
Επιτρέψτε µου, δεν µπορώ να µην καταθέσω τη θλίψη µου.
Διότι, φαίνεται ότι στην Αίθουσα αυτή επικρατούν απόψεις ότι η
ελληνική ιστορία άρχισε -έχει ως αφετηρία- το 2015, ότι η οικονοµική κρίση, τα δεινά του ελληνικού λαού αρχίζουν το 2015 και
ότι πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Ακόµα χειρότερο, που µου
γεννά θλίψη, είναι ότι αυτά που ακούσαµε ως προγραµµατικές
εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη, πιστέψτε µε, θυµίζουν πάρα πολύ
το Ζάππειο ΙΙ. Πάρα πολύ.
Αυτό που είχε εξαγγείλει ο κ. Σαµαράς, δεν ξέρω αν η οµιλία
αυτή ήταν του κ. Αντώνη Μητσοτάκη ή του Κυριάκου Σαµαρά…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μπράβο φιλοσοφήµατα!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): … την οποία ειρήσθω εν παρόδω το βράδυ εκείνο
των εκλογών που κέρδισε ο κ. Σαµαράς και η Νέα Δηµοκρατία αναζητείστε σας παρακαλώ τη δήλωσή του- ακύρωσε µε τη δήλωσή του, αναλαµβάνοντας την Κυβέρνηση, το «Ζάππειο», γιατί
είχε αποφασίσει και ήξερε ότι δεν θα πάει στις Βρυξέλλες να διαπραγµατευθεί. Όµως, αυτό δεν το αποφάσισε η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την εποµένη ηµέρα που αναλάβαµε Κυβέρνηση
µπήκαµε σε διαδικασία να διεκδικήσουµε τη διαπραγµάτευση,
όπως µας είχε δώσει εντολή ο ελληνικός λαός.
Ναι, χάσαµε. Ναι, συµβιβαστήκαµε. Ναι, δεν µπορέσαµε να
πάµε την εντολή του ελληνικού λαού µέχρι τέλος, αλλά η διαφορά είναι προφανής και δεν µπορεί αυτήν τη διαφορά να την
κρύβει κανείς. Γι’ αυτό ο ελληνικός λαός τον Σεπτέµβριο είπε,
παρά τον συµβιβασµό, «συνεχίστε». Ακόµα και τώρα, η µεγάλη
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ακόµα και όταν αισθάνονται πιεσµένοι ή και απογοητευµένοι, µας δίνει µηνύµατα «µην φύγετε».
Διότι όλα αυτά δεν αποτελούν αυτή τη φθηνή ερµηνεία που θέλουν να δώσουν, την επιµονή του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του
να µείνουν στις καρέκλες. Δεν είχαµε ποτέ καρέκλες και ούτε
µας ενδιαφέρουν οι καρέκλες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εκείνο που πραγµατικά συµβαίνει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-Οικολόγων δεν είναι πολιτική δύναµη χειραγώγησης της ελληνικής κοινωνίας, είναι πολιτική δύναµη που
επιδιώκει να εκφράσει την ελληνική κοινωνία και να τη στηρίξει
κάτω από συνθήκες πολύ πιεστικές και εξαιρετικά δύσκολες. Φυσικά, κρίνεται ο καθείς µε τα δεδοµένα που υπάρχουν κάθε
φορά.
Αυτά, λοιπόν, ακούσαµε από τον κ. Μητσοτάκη, το Ζάππειο II
σε µία νέα βερσιόν.
Προχωρώ, γιατί υπήρχε και ένας ορυµαγδός από την πλευρά
της Νέας Δηµοκρατίας, σχετικά µε την τροπολογία για τη µισθολογική ωρίµανση.
Ναι, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, βεβαίως αυτή η
νέα βελτίωση, η νέα προσθήκη στην αρχική διατύπωση -που και
αυτή είναι εξαναγκαστική σχετικά µε το πάγωµα της ωρίµανσης
για τα ειδικά µισθολόγια το 2017 και το 2018- έρχεται εδώ -µετά
από διαβούλευση, µετά από προβληµατισµό όλης της Κυβέρνησης και φυσικά κυρίως των συναρµοδίων Υπουργών- να κάνει τι;
Να θέσει σε αίρεση την εφαρµογή µίας τέτοιας πρόβλεψης εξασφαλίζοντας άλλους όρους που δεν θα είναι σε βάρος των εργαζοµένων στις Ένοπλες Δυνάµεις, στα Σώµατα Ασφαλείας, στη
Δικαιοσύνη, στις άλλες κατηγορίες, που αυτήν τη στιγµή εντάσσονται στα ειδικά µισθολόγια. Πού βρίσκετε το πρόβληµα επ’
αυτού;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είναι πρωτοφανές αυτό, κύριε
Υπουργέ! Είστε σοβαρός άνθρωπος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Αντίθετα αποδεικνύει ότι είναι µία Κυβέρνηση που
ακριβώς επειδή σέβεται και αναγνωρίζει τον ρόλο όλων αυτών
των δυνάµεων -και σε ό,τι αφορά εµένα, του Λιµενικού Σώµατος,
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φυσικά µε όλους τους άλλους- έχουµε ετοιµάσει σειρά πρωτοβουλιών, για να αντιµετωπίσουµε διάφορες προοπτικές που διαγράφονται.
Φυσικά, τα πάγια αιτήµατα των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος προωθούνται, όπως και στους άλλους κλάδους. Πρόσφατα
µε τον ασφαλιστικό νόµο ξεπάγωσε η καταβολή του εφάπαξ από
το ΤΑΛΣ και βρίσκεται σε τελικό στάδιο η οριστικοποίηση νέου
προεδρικού διατάγµατος µεταθέσεων, που µε τον εξορθολογισµό αυτό θα εξοικονοµηθούν χρήµατα και από τον οικογενειακό
προϋπολογισµό των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος θα εξοικονοµηθούν χρήµατα.
Είµαστε ακριβώς µέσα σε διαδικασίες ευρύτερων διαβουλεύσεων. Φυσικά, έχουµε µία σειρά από πρωτοβουλίες που θα ξεδιπλωθούν το επόµενο διάστηµα. Ακριβώς σε αυτήν εδώ την
τροπολογία θα είµαστε συνεπείς, χωρίς να χρειάζεται να φτάσουµε το 2017 και το 2018 στο πάγωµα των ωριµάνσεων. Πού
βρίσκετε την αιτία για να ξεσηκωθείτε στο άκουσµα αυτής εδώ
της προσθήκης στην τροπολογία;
Αντίθετα, υποδηλώνει και αποτυπώνει την ευθύνη της Κυβέρνησής µας και όλων των συναρµόδιων Υπουργών στις πιέσεις και
στους εξαναγκασµούς να βρίσκουµε λύσεις ισορροπίας και λύσεις, προφανώς, συστηµατικής αντιµετώπισης.
Προχωρώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τα ισοδύναµα θα βρεθούν από το
Υπουργείο Άµυνας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Δαβάκη, παρακαλώ
πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Δαβάκη, δεν σας ακούω. Τρέχω γρήγορα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τα ισοδύναµα το Υπουργείο Άµυνας
θα τα περάσει; Απαντήστε µας σε αυτό. Είστε σοβαρός άνθρωπος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν το συζητάµε τώρα
αυτό. Δεν λέει για το Υπουργείο Άµυνας. Σας παρακαλώ, µην µε
αναγκάζετε και διευκρινίζω εγώ. Σας παρακαλώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Προχωρώ γρήγορα στο θέµα για το οποίο οφείλω
να µιλήσω ενώπιον της Ολοµέλειας του Κοινοβουλίου, για τις
ρυθµίσεις που προτείνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής στο Σώµα προς έγκριση.
Ξεκινώ και θα δείτε. Ακριβώς για να αποτυπώσω την ουσία
αυτής της πρότασης, καταθέτω για τα Πρακτικά την µε ηµεροµηνία 25 Ιουλίου 2014 επιστολή του τότε Υπουργού Οικονοµικών
κ. Γκίκα Χαρδούβελη και του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη προς τον τότε Πρόεδρο του ΟΛΠ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ιούλιος 2014, σχετικά µε την αρχινισµένη πορεία της ιδιωτικοποίησης. Απόσπασµα πρώτο από αυτήν την επιστολή: Όπως
γνωρίζετε, λένε οι δύο Υπουργοί στον Πρόεδρο του ΟΛΠ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή ιδιώτη επενδυτή προς τον οποίο θα διατεθεί ποσοστό 67%
των µετοχών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά τη συµφωνία του καλοκαιριού του 2015 και σε πολύ στενές συνθήκες, η Κυβέρνησή µας
κατάφερε, αντί να δοθεί το 67% των µετοχών στον νέο παραχωρησιούχο, να δοθεί το 51% στη διαγωνιστική διαδικασία και το
άλλο 16% κρατήθηκε, µε αναβλητικές αιρέσεις, εάν και εφόσον
υλοποιηθούν και εξασφαλιστούν µέσα σε αυτήν την πενταετία.
Η ακτογραµµή των λιπασµάτων, µέσα σε αυτό το ασφυκτικό
πλαίσιο και καθόλου εύκολα σας βεβαιώνω, εξαιρέθηκε. Εξαιρέθηκαν, επίσης: Η προστασία πολλών αρχαιολογικών χώρων και
άλλων περιοχών παραλιµένιων δήµων. Η διασφάλιση της κρίσης
κρίσιµων εγκαταστάσεων του Λιµενικού Σώµατος και προβλητών
µέσα στο λιµάνι του Πειραιά. Διαφορετικά δεν θα είχε λιµενική
εγκατάσταση για να χρησιµοποιεί το Λιµενικό Σώµα, σύµφωνα
µε την προκήρυξη, που ήταν σε εξέλιξη και την αλλάξαµε σε πιε-
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στικό χρόνο µε κρατικιστικές δήθεν επιδιώξεις. Η εξασφάλιση
αναπτυξιακών στόχων για την Προβλήτα 1. Το κόστος ασφάλειας
του λιµένα από τον κώδικα ISPS και την εφαρµογή του, αντί εκεί
που προβλεπόταν να το έχει το κράτος, το ανέλαβε ο επενδυτής.
Η προστασία ακινήτων εκτός χερσαίας λιµενικής ζώνης. Η περιφρούρηση του δηµόσιου χαρακτήρα και των δηµοσίων συµφερόντων σε µια σειρά από ζητήµατα. Τέλος, η κατοχύρωση, σε
ένα πρώτο επίπεδο αλλά πολύ σηµαντικό, και η αναφορά, που
δεν υπήρχε στο σχέδιο µέχρι εκείνη τη στιγµή, των σταθερών και
ασφαλών εργασιακών σχέσεων και για το λιµάνι του Πειραιά επί
του προκειµένου και συνεχίζουµε για το λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία.
Στις νέες συνθήκες των ιδιωτικοποιηµένων λιµανιών, που προέκυψε και για τη δικιά µας Κυβέρνηση µέσα από τους γνωστούς
τρόπους και τις γνωστές διαδικασίες, δεν σταµατήσαµε και δεν
θα σταµατήσουµε οι εργασιακές σχέσεις και στον Πειραιά και
στη Θεσσαλονίκη να είναι σχέσεις σταθερές και ασφαλείς και όχι
σχέσεις επισφαλών κανόνων εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό
ακόµα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στη χθεσινή µου οµιλία κατόπιν τούτου, γιατί προέκυψαν όλα τα υπόλοιπα. Θα προσπαθήσω να καταθέσω σε πρώτη ευκαιρία τα υπόλοιπα.
Σε κάθε περίπτωση, ξεκινώντας έναν νέο τρόπο διοίκησης των
λιµένων και µε βάση τις εξελίξεις στην ιδιωτικοποίηση των λιµανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, διαµορφώνουµε ένα νέο
λιµενικό µοντέλο και µε τις νέες αρµοδιότητες και τον αυτοέλεγχο που αναθέτουµε στη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων, που παύει
να είναι ένα φύλλο συκής, δήθεν ελέγχου και γίνεται ένα ουσιαστικό εργαλείο ελέγχου στα ζητήµατα των κανόνων του ανταγωνισµού. Στη δε Δηµόσια Αρχή Λιµένων, που ακριβώς ιδρύεται για
πρώτη φορά και αποτελεί µία κατά αναλογία εφαρµογή του ευρωπαϊκού προτύπου και µοντέλου που υπάρχει σε όλα τα λιµάνια
της Ευρώπης, αναθέτουµε όλες τις δηµοσίου συµφέροντος αρµοδιότητες που είχε µέχρι τώρα ο Οργανισµός Λιµένα Πειραιά
και ιδιωτικοποιούµενος δεν µπορεί πλέον να τις κρατήσει, κάτι
που γίνεται αποδεκτό και από την ίδια τη σύµβαση παραχώρησης, µε βάση την οποία έγινε ο διαγωνισµός.
Δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτό το νοµοσχέδιο θα µπορούσε πραγµατικά να αποτελέσει ξεχωριστό νοµοσχέδιο κι εκεί θα είχαµε τη
δυνατότητα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω στα Πρακτικά δύο ακόµα πίνακες που έχουν σηµασία: Ποιες αρµοδιότητες κρατάει το Υπουργείο και η Γενική
Γραµµατεία Λιµένων, για να αποδειχθεί ότι δεν χάνει ούτε µία αρµοδιότητα το Υπουργείο και η Γενική Γραµµατεία Λιµένων. Δεν
πρέπει να ανησυχεί κανείς προς αυτήν την κατεύθυνση.
Από την άλλη, καταθέτω ποιες αρµοδιότητες αναλαµβάνει η
Δηµόσια Αρχή Λιµένων, για να καταδειχθεί µε σοβαρότητα, ότι
όχι µόνο δεν είναι ένα πουκάµισο αδειανό και µια τρύπα στο
νερό, αλλά είναι µια πολύ σοβαρή διαδικασία, που εφόσον στηριχθεί –και θα στηριχθεί- θα συντελέσει και στη διαφάνεια και
στη νοµιµότητα, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική µε στόχο
το δηµόσιο και το κοινωνικό συµφέρον από τη λειτουργία των
ιδιωτικοποιηµένων λιµανιών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα γράφεται µία ταπεινωτική σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Σήµερα, γνωρίζουµε, µε ντοκουµέντα και όχι µε εικασίες, πού οδήγησε ο λαϊκισµός και η
δηµαγωγία, τα ψέµατα και η ανικανότητα, η πόλωση και ο διχασµός: η χώρα σε ταπεινωτική εποπτεία, η δηµοκρατία σε περιορισµό, ο δηµόσιος πλούτος στη διαχείριση των ξένων για έναν
αιώνα και τα σπίτια των Ελλήνων στα «κοράκια» της αγοράς. Κι
όλα αυτά γιατί; Για να πάρουν πίσω τα χρήµατά τους οι δανειστές. Πολύ µεγάλη επιτυχία του κ. Σόιµπλε. Είναι συµφωνία µε
όρους συνθηκολόγησης ηττηµένου.
Αυτή είναι η συµφωνία που φέρνετε σήµερα στη Βουλή, κύριε
Τσίπρα, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Άξιος ο µισθός σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Ο άνθρωπος που θα καταργούσε τα µνηµόνια µε έναν νόµο κι
ένα άρθρο φέρνει µνηµόνια για πάντα. Ο άνθρωπος που ξεκινούσε τις οµιλίες του λέγοντας «είµαστε κάθε λέξη του Συντάγµατος», σήµερα, υπονοµεύει και παρακάµπτει τη Βουλή των
Ελλήνων. Ο άνθρωπος που θα άλλαζε την Ευρώπη είναι ο πρόθυµος Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πιο συντηρητικών κύκλων. Ο άνθρωπος που θα χόρευε τις αγορές µε
νταούλια και ζουρνάδες, σήµερα, στήνει χορό πλειστηριασµών.
Ο άνθρωπος που θα έδινε αξιοπρέπεια στον ελληνικό λαό φορτώνει ασήκωτα βάρη στους πιο αδύναµους, διαλύει τη µεσαία
τάξη και οδηγεί τη χώρα στη φτωχοποίηση. Αφήστε, λοιπόν, τα
κλαψουρίσµατα και τα ψέµατα. Είναι η ώρα της αλήθειας. Το
µόνο που σας νοιάζει και σας ενώνει είναι η καρέκλα της εξουσίας.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο αποτυπώνει το αποκρουστικό
πρόσωπο των πολικών σας επιλογών. Έχετε µία πολιτική η οποία
έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεµού, µας φόρτωσε το επαχθέστερο µνηµόνιο, το τρίτο και το τέταρτο, έκλεισε τις τράπεζες,
επέβαλε τα capital controls, κόστισε στην Ελλάδα πάνω από 86
δισεκατοµµύρια, όπως λέει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, 12,5 δισεκατοµµύρια µέτρα για τον ελληνικό λαό, εκχώρηση
του ελληνικού πλούτου και περιορισµό την εθνικής κυριαρχίας.
Τα αποτελέσµατα αυτού του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, συνοψίζονται σε τέσσερα σηµείο. Σηµείο πρώτο: η
χώρα σε ταπεινωτική εποπτεία. Με τον τρόπο που αποδεχθήκατε
να θεσµοθετηθεί ο αυτόµατος µηχανισµός δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ο λεγόµενος κόφτης, βάζετε τη χώρα σε ένα στενό
κορσέ διά βίου. Το όνειρο του κ. Σόιµπλε να έχει στο κρεβάτι του
Προκρούστη τους προϋπολογισµούς της Ευρωζώνης παίρνει
σάρκα και οστά -πού;- εδώ στην Ελλάδα, τη στιγµή µάλιστα που
όλοι συζητούν στην Ευρώπη για τη χαλάρωση του Μάαστριχτ.
Ναι, κύριε Τσίπρα, µπορείτε τώρα να ισχυριστείτε ότι µάλλον
δεν θα µπορείτε να ψηφίσετε πια µνηµόνιο ούτε µέτρα. Παραδόξως για πρώτη φορά θα λέτε αλήθεια, γιατί δεν θα χρειάζεται.
Σήµερα ψηφίζετε µνηµόνιο για πάντα, µε µέτρα που δεν θα χρειάζεται να ψηφίσει η Βουλή, µε συνοπτικές διαδικασίες, µε προεδρικά διατάγµατα, θα λύνονται όλα. Τα σκίσατε τα µνηµόνια,
κύριε Τσίπρα. Μπορείτε να πείτε ότι σε αυτά βάλατε µια τελεία.
Θέλω να είµαι σαφής. Διαδικασίες διόρθωσης προβλέπονται
και σήµερα και καλώς, µε εισήγηση, όµως του δηµοσιονοµικού
συµβουλίου, µε επιλογές της Κυβέρνησης και τελικά διατάξεις
νόµου, όπως γίνεται σε όλη της υπόλοιπη Ευρώπη, µε στόχο να
προλαβαίνουµε τα προβλήµατα και όχι να παρεµβαίνουµε εκ των
υστέρων τιµωρητικά.
Στον κόφτη, όµως, που ακόνιζαν επί έξι χρόνια και βρήκαν σε
εσάς τον πρόθυµο και µας τον φέρετε, προβλέπονται ειδικές και
άµεσες παρεµβάσεις που θα επιβάλλονται απ’ έξω, θα περιλαµβάνουν και µισθούς και συντάξεις οριζόντια.
Αλλά και στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων ο Υπουργός
Οικονοµικών θα παρακολουθεί ως απλός θεατής, αλλά ο εµπειρογνώµων επίτροπος της τρόικας θα είναι καθοριστικά παρών.
Ναι, η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων πρέπει να λειτουργεί µε αξιοπιστία και µε διαφάνεια, ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση, αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να είναι
άµεσα εξαρτηµένη από την τρόικα.
Το δεύτερο σηµείο: Ο δηµόσιος πλούτος στη διαχείριση
ξένων. Παραδίδετε το σύνολο της δηµόσιας περιουσίας ουσια-
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στικά στον πλήρη έλεγχο των δανειστών µε δικαίωµα βέτο της
τρόικας. Δεν είναι µόνο ότι σε πλήρη αντίθεση µε ό,τι διακηρύσσατε ως τώρα, εκχωρούνται για ενενήντα εννέα χρόνια προς πώληση όλες οι εταιρείες και οι συµµετοχές του δηµοσίου. Είναι και
το ότι η τρόικα µέσω του εποπτικού θα έχει καθοριστικό ρόλο σε
θέµατα διοίκησης και επενδύσεων των οργανισµών, αλλά το
κακό δεν σταµατά ούτε εδώ.
Αποδεχθήκατε για πρώτη φορά στα έξι χρόνια και ότι ούτε ένα
ευρώ από τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων δεν θα πηγαίνει
στην ανάπτυξη και σε κοινωνικό µέρισµα, όπως, παραδείγµατος
χάριν το ασφαλιστικό, που εµείς προτείναµε και επιµένουµε σε
αυτή µας τη θέση. Αλλά τι θα γίνεται; Θα πηγαίνει 50% στο χρέος
και 50% για να γίνουν ελκυστικότερες, ώστε να πουληθούν καλύτερα, οι επόµενες επιχειρήσεις, το τίµηµα από τις οποίες θα
πάει κι αυτό για την αποπληρωµή του χρέους.
Διαθέτοντας, όµως, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, τον
εθνικό µας πλούτο στο σύνολό του για την αντιµετώπιση του χρέους, υπονοµεύετε καθοριστικά οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο.
Φυσικά, ούτε λόγος δεν γίνεται για έλεγχο από τη Βουλή των
σχετικών ενεργειών. Η αντιµετώπιση αυτή, που γίνεται µε την
πλήρη αποδοχή της Κυβέρνησης, µας γυρίζει περίπου εκατόν είκοσι χρόνια πίσω. Μας γυρίζει στην εποχή του Διεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου και των ωµών παρεµβάσεών του, στην εποχή της
εκχώρησης των εσόδων των κρατικών µονοπωλίων. Μπράβο
σας!
Μας γυρίζει, επίσης, στις εποχές των µεγάλων κινητοποιήσεων
ενάντια στο ξεπούληµά των δηµοσίων συγκοινωνιών από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και τον κ. Μητσοτάκη τότε.
Έχω πει ότι όσο περνάει καιρός, Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ
ακούγονται όλο και περισσότερο ίδιοι και πριν αλέκτωρ φωνήσαι,
ιδού!
Πάρτε πίσω, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, τη διάταξη για
τις αστικές συγκοινωνίες τώρα. Εµείς θα δώσουµε αγώνα για να
προστατεύσουµε υγιείς επιχειρήσεις, ποιοτικές υπηρεσίες προς
τους πολίτες, φθηνό εισιτήριο, τα δικαιώµατά των εργαζοµένων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Όλα αυτά µπορούν να γίνουν µέσα από δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες.
Κι εµείς αντιµετωπίσαµε αφόρητες πιέσεις της τρόικας σε δυσµενέστερες δηµοσιονοµικά συνθήκες. Το υπερταµείο της δηµόσιας περιουσίας ήταν πάντα ένας κεντρικός τόπος των
δανειστών.
Θέλω να σας θυµίσω ότι κάτι παρόµοιο µε αυτό που γίνεται
σήµερα είχε προτείνει από τον Φεβρουάριο του 2011 ο κ. Ντερούς για τα 50 δισεκατοµµύρια από την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ τότε ήταν άµεσα,
ακαριαία και αποτελεσµατική και αντικαταστάθηκε ο κ. Ντερούς
από µέλος της τρόικας. Δεν µείναµε εκεί. Με πρωτοβουλία του
ΠΑΣΟΚ τον Νοέµβριο του 2012 ψηφίστηκε τροπολογία, σύµφωνα µε την οποία η Βουλή έχει γνώση για κάθε µία αποκρατικοποίηση ξεχωριστά και στο τέλος επικυρώνει.
Λέµε «ναι» σε συγκεκριµένες και επιλεγµένες αποκρατικοποιήσεις και στη συνέργεια κράτους και ιδιωτικού τοµέα, συνδεδεµένες, όµως, µε την ανάπτυξη, µε διαφάνεια και συµβάσεις υπό
τον έλεγχο της Βουλής, αυτά που εσείς τώρα απεµπολείτε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτά που
εσείς δεχθήκατε και ψηφίζετε, ο ελληνικός λαός δεν τα αποδέχεται.
Σηµείο τρίτο. Τα σπίτια και οι επιχειρήσεις των Ελλήνων στα
κοράκια των αγορών. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν ολοκληρωµένη πολιτική αντιµετώπισης των κόκκινων στεγαστικών και
καταναλωτικών δανείων µέσω της διαδικασίας του ν. 3869, µία
πολιτική, η οποία δηµιουργούσε όρους αποµείωσης των οφειλών
και καθολικής προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η προστασία
της πρώτης κατοικίας εδώ περιορίζεται και καταλήγουµε στην
πλήρη απελευθέρωσή της µε πλειστηριασµούς σε δεκαοκτώ
µήνες. Υποχωρείτε και αποδεχθήκατε αυτό που εµείς δώσαµε
πολύ µεγάλες µάχες για να κατοχυρώσουµε.
Όµως, βέβαια, µένετε συνεπείς σε ένα σύνθηµα που είχατε
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όλο το προηγούµενο διάστηµα: «Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη». Πράγµατι, δεν θα τα δώσετε τα σπίτια στους τραπεζίτες,
θα τα δώσετε στα πάσης φύσεως funds που κυκλοφορούν στην
αγορά, αυτά που µέχρι χτες ονοµάζατε «κοράκια». Για άλλη µία
φορά, µπράβο σας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης!
Σηµείο τέταρτο. Φοροκαταιγίδα που θα πνίξει κάθε νοικοκυριό
και επιχείρηση, αλλά τελικά και κάθε προοπτική ανάκαµψης της
οικονοµίας. Έρχοµαι στη µεγάλη φοροκαταιγίδα. Θα υπάρξουν
φόροι παντού για τους πάντες και τα πάντα. Βέβαια, κάποιοι Βουλευτές σας προσπαθούν να πνίξουν τις φωνές γύρω τους, ίσως
και κάποιες φωνές µέσα τους, που τους θυµίζουν αυτό που λέµε:
«Πού είσαι νιότη που ’λεγες πως θα γινόµουν άλλος;»
Ευτελίζουν εαυτούς και θεσµούς µε αναφορές ότι οι αυξήσεις
φόρων είναι για τους ανθρώπους που πίνουν και καπνίζουν,
οπότε συµβουλεύουν να κόψουν το κάπνισµα, τον καφέ, το ποτό
και να ζήσουν πιο υγιεινά, για να µην πληρώνουν τους παραπάνω
φόρους.
Πρωτότυπη συνταγή! Μόνο που δεν διάβασαν καλά τον νόµο.
Φαντάζοµαι, τώρα θα συστήσουν και να µην µετακινούνται, να
µην κοιµούνται, να µην θερµαίνουν τα σπίτια τους και να µην τηλεφωνούν, ίσως -θα πρόσθετα εγώ- και να µην θυµούνται. Γιατί
έτσι, µπορεί και να ξεχάσουν τον ΕΝΦΙΑ, που όχι µόνο δεν καταργήθηκε, αλλά ζει και βασιλεύει και αυξάνεται εις βάρος των
πολιτών, αλλά και εις βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο κύριος Υπουργός, µε το φυσικότερο ύφος, µας είπε «εντάξει, µόνο πεντακόσιες χιλιάδες, άντε εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά θα πλήξει η συγκεκριµένη ρύθµιση». Δηλαδή, ενάµιση µε
δύο εκατοµµύρια Έλληνες –ψιλοπράγµατα-, µεταξύ των οποίων
οι ιδιοκτήτες που έχουν ένα σπίτι µε οικόπεδο εκτός σχεδίου
πόλης ή και κλειστά, µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα. Μεταξύ
αυτών, φυσικά, είναι και οι αγρότες, που θα κληθούν να πληρώσουν για τα αγροτεµάχια αυξηµένο φόρο 23%, κατά µέσο όρο.
Σε ό,τι αφορά την επιπλέον φορολογία στο κρασί και στη
µπύρα, φοβάµαι ότι αποτελεί τη χαριστική βολή και µάλιστα, σε
έναν τοµέα της ελληνικής παραγωγής που τα τελευταία χρόνια,
µέσα στην κρίση, κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να δείξει
εξωστρέφεια, καινοτοµία. Είναι ακριβώς αυτά τα παραδείγµατά
που θα έπρεπε να στηρίξουµε και να µεταγγίσουµε σε όλους
τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.
Έρχεστε, όµως, τώρα εσείς και τους τιµωρείτε πραγµατικά.
Αναλογιστείτε το τι καλείται να πληρώσει σήµερα ο Έλληνας πολίτης.
Θέλω να επισηµάνω ότι την ώρα που δεν εφαρµόζετε τις αποφάσεις του ΣτΕ για τους ένστολους, σπαταλάτε πόρους για να
προσλάβετε και άλλους ηµέτερους και να δηµιουργήσετε νέες
γενικές γραµµατείες. Ακούστε. Κόψτε το δούλεµα και τουλάχιστον, υλοποιήστε την απόφαση του ΣτΕ.
Αθροιστικά, οι φόροι, έµµεσοι και άµεσοι, του µνηµονίου Τσίπρα-Καµµένου φτάνουν τα 6,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. «Βάζουµε
φόρους», λέει ο Αναπληρωτής Υπουργός, «αλλά –όλα κι όλαπροφυλάσσουµε το κοινωνικό κράτος». Είµαι σίγουρη ότι θα
γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι έµµεσοι φόροι πλήττουν, ακριβώς, τους πιο αδύναµους, όπως βεβαίως και η µείωση του αφορολόγητου που επιβάλατε.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπονοµεύουν και την απασχόληση
και την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Αλλά, κύριε Υπουργέ, ποιο
κοινωνικό κράτος προστατεύετε; Εδώ τα διαλύετε όλα. Οι
ογδόντα χιλιάδες δικαιούχοι, σήµερα, και τετρακόσιες χιλιάδες,
αύριο, του ΕΚΑΣ, δεν πρέπει να προστατευτούν ή εδώ δεν παίζει
ρόλο ιδιαίτερο γιατί δεν διεκδικεί κάτι ο συνέταιρός σας, άρα δεν
κινδυνεύετε να χάσετε την εξουσία και να πέσει η Κυβέρνησή
σας; Μήπως είναι και αυτοί οι συνταξιούχοι των 650 ευρώ πλούσιοι Έλληνες ή µήπως φοροφυγάδες, όπως τους αποκάλεσαν
Βουλευτές σας;
Με την πίεση που ασκήσαµε όλο αυτό το διάστηµα, φαίνεται
ότι καταλάβατε πως δεν µπορείτε να πάρετε αναδροµικά αυτό
το µέτρο. Αυτό, όµως, δεν φτάνει. Πάρτε πίσω τώρα τη διάταξη
για το ΕΚΑΣ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Δεν φταίνε, γενικώς, οι προηγούµενοι για όλα, κύριε Τσίπρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο µόνος προηγούµενος που έχει ευθύνη γι’ αυτόν τον λογαριασµό που καλείται να πληρώσει σήµερα ο ελληνικός λαός είναι ο
κ. Βαρουφάκης. Σας θυµίζει τίποτα το όνοµά του ή µήπως ήταν
κι αυτό µια αυταπάτη;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ευφορία της Κυβέρνησης το
µόνο που θα πετύχει είναι να καταφέρει να φέρει µερικές χιλιάδες ακόµα Έλληνες να γίνουν οφειλέτες της εφορίας.
Η αξιολόγηση κι αν ακόµα ολοκληρωθεί, δεν δίνει από µόνη
της βιώσιµη λύση για τη χώρα. Η νέα αυταπάτη είναι ότι το κλείσιµο της αξιολόγησης θα πυροδοτήσει την ανάπτυξη. Με ποια
στοιχεία κάνει αυτές τις προβλέψεις ο κύριος Πρωθυπουργός;
Αν ο κ. Τσίπρας, αντί να κλείνεται στο Μαξίµου µε κάγκελα τριγύρω, έβλεπε τι γίνεται στην καθηµερινότητα, θα διαπίστωνε ότι
η ύφεση, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο τρίµηνο του 2016
φτάνει στο 1,3%.
Οι συνεχείς φόροι που βάζετε υπονοµεύουν την ανάπτυξη και
αποµακρύνουν τις επενδύσεις. Ο αναπτυξιακός νόµος δεν έχει
ακόµα κατατεθεί. Το σχέδιο δε που δόθηκε για διαβούλευση µε
τόσους µήνες καθυστέρηση δεν λέει τίποτα για αυτές τις επενδύσεις που δειλά µέσα σε αυτό το κλίµα έχουν ήδη ξεκινήσει.
Σχέδιο για τη στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
δεν υπάρχει. Τα λουκέτα αυξάνονται και οι περισσότερες εταιρείες αυτού του είδους σκέφτονται να φύγουν από την Ελλάδα.
Οι µεγάλες επενδύσεις στη χώρα µας υφίστανται ανελέητο κυνηγητό, χωρίς προσχήµατα και χωρίς δικαιολογίες. Ευτυχώς που
από το ΠΑΣΟΚ και τον Γιάννη Μανιάτη είχε σχεδιαστεί η κατασκευή του TAP, που εσείς πολεµήσατε λυσσαλέα τα προηγούµενα χρόνια και σήµερα µε περισσό θράσος κόψατε και τις
κορδέλες.
Η ρευστότητα στην αγορά πολύ απλά δεν υπάρχει. Οι τράπεζες παρά την ανακεφαλαιοποίησή τους εξακολουθούν να µη χρηµατοδοτούν ιδιαίτερα αυτούς που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που είναι το οξυγόνο για να πάρει
µπροστά η ελληνική οικονοµία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Βέβαια, ανάπτυξη και έξοδος στις αγορές µε capital controls
πολύ απλά δεν γίνεται, κύριε Πρωθυπουργέ!
Οι δε πόροι του πακέτου Γιούνκερ, 30 µε 40 δισεκατοµµύρια,
απλά λιµνάζουν!
Για ποια ανάπτυξη, λοιπόν, µας µιλάτε; Δεν πιστεύω σε καµµία
περίπτωση ότι ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνησή του µπορούν να
εκτινάξουν το ελατήριο της οικονοµίας. Δεν το πιστεύουν, δεν
ξέρουν, δεν µπορούν! Το αντίθετο κάνουν, συµπιέζουν το σπιράλ
προς τα κάτω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λέει η Κυβέρνηση «θα πάρουµε,
όµως, καλή συµφωνία για το χρέος». Δεν πιέζατε τους εταίρους
όλο αυτό το διάστηµα να υλοποιήσουν την απόφαση του Eurogroup του 2012. Και βέβαια, πώς να το κάνετε αυτό; Με ποια
διαπραγµάτευση; Με την πλάτη στον τοίχο;
Σήµερα είναι πια προφανής η ανάγκη για βελτίωση αυτής της
συµφωνίας. Στο χρέος πάτε να πάρετε ό,τι δίνει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, που δεν θέλει να ακούσει για ονοµαστική µείωση του
χρέους και στους δηµοσιονοµικούς στόχους αυτά που ζητάει το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ακούστε: Εµείς θα βοηθήσουµε τη χώρα µας στο θέµα του
χρέους, όπως έχουµε πράξει όλο αυτό το διάστηµα και θα αξιοποιήσουµε όλες µας τις επαφές και τις σχέσεις µας µε τους Ευρωπαίους σοσιαλδηµοκράτες, για να το πετύχουµε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση µε την πολιτική που
ακολούθησε τους τελευταίους δεκαέξι µήνες έχει πολλαπλασιάσει τα αδιέξοδα. Διαθέτει ισχνή, οριακή πλειοψηφία εκατόν πενήντα τριών Βουλευτών.
Ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνησή του αποµονώνονται όλο και περισσότερο τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά. Με την ψήφιση και
κυρίως, κυρίες και κύριοι, µε την υλοποίηση αυτών των µέτρων
η λαϊκή κατακραυγή θα φουντώνει, η δυσαρέσκεια θα διογκώνεται και θα παίρνει τη µορφή έκρηξης. Η αµφισβήτηση κλιµακώνεται σε όλες τις κοινωνικές οµάδες, σε κάθε γωνιά της χώρας,
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σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νοµό, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό.
Δεν µπορείτε να αντικρύσετε τους Έλληνες πολίτες στα µάτια,
κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
ούτε τους αγρότες, ούτε τις γυναίκες, ούτε τους εργαζόµενους,
ούτε τους επιστήµονες, ούτε τους επαγγελµατίες, φυσικά ούτε
τη νέα γενιά!
Σήµερα όλοι αντιλαµβάνονται ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
κατάφερε να µετατρέψει τις προσδοκίες και τις ελπίδες των Ελλήνων σε έναν καθηµερινό εφιάλτη.
Το θέατρο του παραλόγου µε πρωταγωνιστή την Κυβέρνηση
και τον Πρωθυπουργό θα τελειώσει σύντοµα. Να είστε σίγουροι!
Αυτή η κακή παράσταση έχει ηµεροµηνία λήξης, γιατί ξεµένει
από θεατές, δεν κόβει εισιτήρια.
Όµως, το ζήτηµα είναι τα αδιέξοδα αυτής της Κυβέρνησης να
µη γίνουν αδιέξοδα για τη χώρα. Το «φύγε εσύ, έλα εσύ» το ζήσαµε τέσσερις φορές από το 2012 µέχρι σήµερα και βρισκόµασταν πάντα σε χειρότερο σηµείο από αυτό που ξεκινήσαµε.
Επιτέλους, θα πρέπει σε αυτήν τη χώρα να πάρουµε αποφάσεις µε βάση το εθνικό συµφέρον και όχι µε το όνειρο καθενός
να γίνει Πρωθυπουργός. Η χώρα χρειάζεται εθνική γραµµή και
κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης για να την υλοποιήσει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ): Έχουµε αυτήν τη θέση
από το 2012, και επιµένουµε. Έστω και αυτήν την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ
και η Νέα Δηµοκρατία θα πρέπει να αντιληφθούν ότι έχει χαθεί
πολύτιµος χρόνος και σηµαντικές ευκαιρίες.
Κύριοι της Κυβέρνησης, εσείς γονατίσατε, αλλά δεν θα γονατίσετε και την Ελλάδα.
Εµείς προχωράµε. Προχωράµε µε µία µεγάλη προοδευτική
συµµαχία, για να υλοποιήσουµε προοδευτικές µεταρρυθµίσεις.
Γιατί οι µεταρρυθµίσεις δεν είναι µόδα ούτε άλλοθι για να συνεχίζεται η αφαίµαξη του ελληνικού λαού και οι πολιτικές λιτότητας. Έχουν πρόσηµο.
Προχωράµε µε όπλο τις παραδόσεις της µεγάλης δηµοκρατικής παράταξης και την αλήθεια. Τα ψέµατα, τις απάτες και τις
αυταπάτες σάς τις χαρίζουµε, κύριοι της Κυβέρνησης, κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Ξεκινάµε µία µεγάλη πορεία προς τον ελληνικό λαό, µε έναν
ύψιστο πατριωτικό στόχο, να ενώσουµε τις δηµιουργικές δυνάµεις των Ελλήνων γύρω από ένα ρεαλιστικό προοδευτικό σχέδιο
εξόδου από την κρίση, αλλά και νέας προοπτικής και ιδιαίτερα
για τη νέα γενιά.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες
και επτά εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Σερρών και από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Κοζάνης.
Η Βουλή σας καλωσορίζει. Να’ στε καλά και ευχαριστούµε που
είστε εδώ µαζί µας.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαλολιάκος, Πρόεδρος του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν αναφερθώ στο αντικείµενο της σηµερινής
συνεδριάσεως, να αναγγείλω ότι σύµφωνα µε τα πρώτα exit poll
που µεταδίδονται από τα κανάλια της κυπριακής τηλεοράσεως,
για πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου αποκτά το Κοινοβούλιο εθνικιστές Βουλευτές. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο είναι στη
Βουλή της Κύπρου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
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Μιλάµε σήµερα για ένα µνηµονιακό νοµοσχέδιο. Επειδή τα
γραπτά µένουν, θα σας θυµίσω τι είχα πει στις 4.10’ το πρωί –
ώρα όχι κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αλλά πραξικοπηµάτων,
όπως είχε τότε τονιστεί, όχι µόνο από εµένα, αλλά από πολλούςστις 14 Αυγούστου. Αυτό δεν απευθύνεται αυτό µόνο στην Κυβέρνηση, αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι ψήφισαν τότε τη
συµφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το µνηµόνιο της Αριστεράς.
Είχα, λοιπόν, χαρακτηριστικά αναφέρει: «Κατεπείγον, λοιπόν,
το ζήτηµα του νέου µνηµονίου. Τα µέτρα του νέου µνηµονίου του
ΣΥΡΙΖΑ είναι σκληρά και αυστηρά». Το ακούτε, κύριοι της σηµερινής Αντιπολιτεύσεως, που θα ψηφίσετε «όχι»; Είναι σκληρά και
αυστηρά. Λέγατε, όµως, «ναι στη συµφωνία και τα µέτρα είναι
δική σας υπόθεση». Σήµερα που έρχονται τα µέτρα, τα καταψηφίζετε.
Έχετε αυτό το δικαίωµα; Ναι, το έχετε. Εν ονόµατι του πολιτικαντισµού, της ψηφοθηρίας, για να κάνετε σήµερα τους αντιµνηµονιακούς – το µόνο που δεν ακούσαµε.
Τόνιζα: «Δεν καλύπτεται µε κανέναν τρόπο ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το Ποτάµι, που θα υπεψηφίσουν τη
συµφωνία αυτή». Αλήθεια, σύµφωνα µε αυτά που προτείνει το
σχέδιο αυτό, η συµφωνία αυτή λέτε ότι δεν διέπεται από το αγγλικό δίκαιο – αυτό το λέγατε εσείς, κύριοι της Κυβερνήσεως.
Μα, αφού αποδεχθήκατε το µνηµόνιο Ι και ΙΙ, την υποθήκευση
της Ελλάδος, τι σηµασία έχει αν το µνηµόνιο ΙΙΙ δεν διέπεται από
το αγγλικό δίκαιο; Είναι σαν να έχεις υποθηκεύσει το σπίτι σου
δύο φορές και να λες ότι είσαι υπερήφανος γιατί δεν το υποθηκεύεις τρίτη φορά.
Πράγµατι είναι γεγονός ότι αυτήν τη στιγµή από το νέο µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ θα πληγούν όχι µόνο οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αλλά και πολλοί άλλοι κλάδοι. Όµως, το
χειρότερο από όλα είναι ότι δεν θα αποδώσουν τα µέτρα και θα
οδηγηθούµε σε νέο αδιέξοδο, στο αδιέξοδο στο οποίο οδηγηθήκαµε πράγµατι σήµερα, σ’ ένα αδιέξοδο το οποίο βέβαια διανθίστηκε µε διάφορες διαδικαστικές, πραγµατικά εξωφρενικές
πράξεις, όπως το νοµοσχέδιο των επτάµισι χιλιάδων σελίδων.
Αναρωτιέµαι αν υπάρχει έστω και ένας Βουλευτής, της Αντιπολιτεύσεως ή της Κυβερνήσεως, ο οποίος να διάβασε το νοµοσχέδιο αυτό. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει κανένας, γιατί, αν
υπήρχε, θα είχε γραφτεί το ρεκόρ του στο βιβλίο Γκίνες.
Ζούµε όµως εδώ πραγµατικά µια ιλαροτραγωδία. Σκηνή
πρώτη: Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου κατ’ αρχάς, Παπαδήµου στη συνέχεια και έπειτα Σαµαρά-Βενιζέλου. Στην πρώτη
σκηνή του έργου, µνηµονιακοί είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία και αντιµνηµονιακός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που φωνάζει για ξεπουληµένους, για προδότες, για γερµανοτσολιάδες κ.λπ..
Σκηνή δεύτερη, µετά τον Ιανουάριο του 2015: Κυβέρνηση ο
ΣΥΡΙΖΑ και µετά από λίγους µήνες αναµονής, έχουµε πλέον τη
Νέα Δηµοκρατία να πιστεύει ότι αυτός ο λαός τρώει κουτόχορτο
–και ίσως ένα µεγάλο µέρος του να τρώει-, ότι επικρατεί ο νόµος
της λήθης και έτσι ξαφνικά βλέπουµε τη Νέα Δηµοκρατία στον
νέο αντιµνηµονιακό της ρόλο. Μακάρι να είναι ειλικρινής, αλλά
θα εξετάσουµε κατά πόσο αυτό έχει κάποια έννοια ή κατά πόσο
είναι απλά µία µάχη εντυπώσεων.
Αναφέρθηκε χθες ο συνάδελφος, ο κ. Κουτσούκος του ΠΑΣΟΚ
στον διεθνή οικονοµικό έλεγχο. Είπε ότι θυµάται από τα χρόνια
της νεότητάς του ότι υπήρχε το περίφηµο µονοπώλιο. Θυµίζω
ότι ο διεθνής οικονοµικός έλεγχος επεβλήθη στη χώρα µας, στην
πατρίδα µας το 1898, µετά από έναν χαµένο πόλεµο, τον πόλεµο
το 1897.
Εδώ δεν είχαµε κανέναν χαµένο πόλεµο. Είχαµε τον χαµένο
πόλεµο από τους νταβατζήδες, τους εργολάβους, τους εκµεταλλευτές του ελληνικού λαού, που πολεµάει µε συνέπεια –και γι’
αυτό την πολεµούν- µόνο η Χρυσή Αυγή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Τότε λοιπόν, όπως ανέφερε, επαναλαµβάνω, ο κ. Κουτσούκος,
υπήρχε το µονοπώλιο στο αλάτι, στον καπνό, στο φωτιστικό οινόπνευµα και σε κάποια ελάχιστα άλλα είδη. Σε σχέση µε αυτά
που υπογράφουµε τώρα, µε τα µνηµόνια, ήταν εξαιρετικά ανθρωπιστικός. Γιατί τότε έλεγαν όσο ο ελληνικός λαός από αυτό το
είδος, θα πληρώσει αυτόν τον φόρο.
Τώρα ζητάνε συγκεκριµένο ποσό, το οποίο, αν δεν εκπληρω-
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θεί, έρχονται άλλα πράγµατα και συγκεκριµένα αρχίζουµε µε τον
περίφηµο κόφτη, ο οποίος είναι δέσµευση, την οποία θα ψηφίσει
η Βουλή των Ελλήνων, για την περίπτωση που δεν αποδίδουν τα
φοροεισπρακτικά µέτρα, τα οποία είναι βέβαιο ότι δεν θα αποδώσουν.
Θυµίζω επί του θέµατος ότι η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος έχει
να εισπράξει από τους πολίτες της 87 δισεκατοµµύρια και δεν
µπορεί να τα εισπράξει. Πώς εσείς ελπίζετε ότι θα τα εισπράξετε
και δεν θα υπάρξει ο κόφτης, είναι ένα θαύµα.
Αυτός ο κόφτης επί της ουσίας καταργεί την ελληνική Κυβέρνηση, αφού µεταθέτει την πολιτική εξουσία και την απόφαση σε
ξένα κέντρα αποφάσεων και συγκεκριµένα στην περίφηµη Κοµισιόν και στους λοιπούς εταίρους δανειστές.
Να µην αναφερθώ σε λεπτοµέρειες για την πρόβλεψη για µείωση του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβερνήσεως κατά 2%
του ΑΕΠ στο 3,6% και να µιλήσω για τις εξαιρέσεις, διότι ο κόφτης αυτός έχει και εξαιρέσεις. Κάποια πράγµατα δεν µπορούν
να περικοπούν και ορίζονται σαφώς.
Ορίζονται σαφώς οι κατηγορίες δαπανών που εξαιρούνται από
την περικοπή για λόγους κοινωνικής προστασίας, προστασίας
των δηµοσίων επενδύσεων, αλλά και βασικής λειτουργίας των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Εδώ έχουµε δύο εξειδικεύσεις.
Σε δύο θα σταθώ.
Η µία αναφέρεται σαφώς –το είπαν και οι συνάδελφοί µου από
τη Χρυσή Αυγή- σε όσους σχετίζονται µε αξιώσεις ιδιωτών από
την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων. Πού παραπέµπει αυτό; Στην
ευγενή τάξη των «νταβατζήδων», όπως την είχε αποκαλέσει ο
πρώην Πρωθυπουργός, οι οποίοι συγχρόνως είναι εργολάβοι δηµοσίων έργων, ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθµών, εφηµερίδων και
ενίοτε και ποδοσφαιρικών οµάδων.
Αλλά, για να είµαστε ειλικρινείς, γιατί να µας το επιβάλλει αυτό
η Ευρωπαϊκή Ένωση; Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει την
εξαίρεση αυτού του ευγενούς κλάδου, ο οποίος λυµαίνεται την
πατρίδα µας; Για τον απλούστατο λόγο ότι όλοι αυτοί οι κύριοι
έχουν συνεταίρους. Είναι κοινοπραξίες τεχνικών εταιρειών, όπου
συµµετέχουν οι έντιµοι –έτσι µας λένε- Γερµανοί και Γάλλοι, όλοι
αυτοί που µας πούλησαν τα οπλικά συστήµατα σε τριπλάσια τιµή
από όσο είχαν στην πραγµατικότητα και που έχει αποδειχθεί ότι
έδιναν µίζες.
Υπάρχει, όµως, και µία άλλη εξαίρεση, που δεν επισηµάνθηκε
από κανέναν και η οποία µου έκανε µεγάλη εντύπωση. Υπάρχει,
επίσης, ρήτρα εξαίρεσης για περιπτώσεις καταστροφών ή ανωτέρας βίας. Τι εννοούµε µε τον όρο «ανωτέρα βία»; Είναι πολύ
απλό. Εννοούµε την περίπτωση πολέµου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει διαβούλευση µε τους θεσµούς, όπως
και σε περιπτώσεις µείωσης του πραγµατικού ρυθµού ΑΕΠ κατά
0,5% από τον στόχο του µνηµονίου.
Δηλαδή τι µας λέει αυτό το πράγµα; Μας λέει ότι αν υπάρχουν
λόγοι ανωτέρας βίας –και λόγος ανωτέρας βίας είναι ο πόλεµοςτότε θα πρέπει η Κοµισιόν να µας δώσει το δικαίωµα να υπερασπιστούµε τα ελληνικά νησιά και την ελληνική πατρίδα. Αυτό είναι
απαράδεκτο και θα έπρεπε τουλάχιστον να παραλειφθεί!
Έρχοµαι στους έµµεσους φόρους. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης, στην οµιλία του οποίου θα αναφερθώ, ότι οι φόροι αυτοί
είναι εξαιρετικά άδικοι. Αλλά αφού είναι τόσο εξαιρετικά άδικοι
οι έµµεσοι φόροι, γιατί πράγµατι επί των ηµερών της Κυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ εφαρµόζονταν;
Συνολικά, οι έµµεσοι φόροι θα έχουν ύψος 1,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Πρόκειται περί ενός κεφαλικού φόρου ύψους 180 ευρώ,
αν υπολογίσουµε ότι έχουµε δέκα µε έντεκα εκατοµµύρια πληθυσµό, τον οποίο θα πληρώσει, όµως –προσέξτε- και ο ανέστιος
και ο πένητας και ο πάµπτωχος, αλλά και ο πολυεκατοµµυριούχος. Αυτό λέγεται ισοπέδωση. Αυτό λέγεται αδικία. Αυτό λέγεται
καπιταλισµός.
Μέσα στους έµµεσους φόρους φυσικά υπάρχουν πολλά αντιλαϊκά µέτρα, όπως η αύξηση του ΦΠΑ, που είναι ο µεγαλύτερος
της Ευρώπης, κι επίσης, η αύξηση των µειωµένων συντελεστών
ΦΠΑ στα νησιά µας, στη Θάσο, την Άνδρο, την Τήνο, την Κάρπαθο, τη Μήλο, τη Σκύρο, την Αλόννησο, την Κέα, την Αντίπαρο
και τη Σίφνο.
Συνεχίζω σχετικά µε το νοµοθέτηµα των ηµερών. Φόροι και
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στα καπνά, φόροι και στα καύσιµα, παντού έµµεσοι φόροι. Θα
ήθελα στο σηµείο αυτό να σχολιάσω την οµιλία του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, του κ. Μητσοτάκη.
Είπε σε ένα απόσπασµα της οµιλίας του, αναφερόµενος σε
µειώσεις κάποιας κατηγορίας συνταξιούχων, ότι ο συνταξιούχος,
χάνοντας 2.000 ευρώ, χάνει την αξιοπρέπειά του. Ε, όχι, κύριοι!
Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα χρήµατα.
Αυτή είναι µία άκρως νεοφιλελεύθερη άποψη, την οποία θεωρώ
απαράδεκτη. Ο ελληνικός λαός ήταν υπερήφανος ακόµη κι όταν
ήταν φτωχός, αλλά είχε την εθνική του κυριαρχία.
Ο κόφτης είναι το µέτρο της δικής σας αναξιοπιστίας, είπε
απευθυνόµενος στον Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα. Συµφωνούµε
απολύτως. Τι θα κάνει, όµως, αυτός για τον κόφτη, δεν µας είπε.
Δεν δεσµεύτηκε.
Ακόµη, τον πήρε το παράπονο, γιατί ο Τσίπρας κάνει φιλελεύθερη πολιτική και κάνει και ιδιωτικοποιήσεις. Πραγµατικά, είναι
άξιο συµπόνοιας το γεγονός ότι εάν τα ιδιωτικοποιήσει όλα ο Τσίπρας, τι θα αποµείνει πλέον για να ιδιωτικοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του;
Είπε ακόµη ότι ψηφίζουν «ναι» για κάποιες διατάξεις. Για ό,τι
πρόλαβαν να το ξεπουλήσουν ψηφίζουν «ναι», όπως τα δεκατέσσερα αεροδρόµια. Για τα άλλα που δεν πρόλαβαν να ξεπουλήσουν, λένε «όχι», ενώ διέπονται κατ’ ουσίαν από την ίδια
φιλοσοφία αυτά τα µέτρα. Τόνισε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να
φύγει το συντοµότερο και αναφέρθηκε στη νέα κυβέρνηση της
πενταετίας 2017-2021. Γλώττα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει; Ή
οµολογία ότι ο κ. Μητσοτάκης, πράγµα το οποίο στην πραγµατικότητα συµβαίνει, δεν θέλει εκλογές;
Άκουσα προσεκτικά την οµιλία του. Καµµία δέσµευση για κατάργηση αυτών των οποίων θα ψηφιστούν σήµερα. Καµµία δέσµευση για όλα αυτά τα οποία προβλέπει το σηµερινό
νοµοθέτηµα, το οποίο είναι πραγµατικά εθνικά απαράδεκτο και
οδηγεί στο ξεπούληµα της χώρας.
Μίλησε για µία νέα πολιτική, η οποία θα φέρει 4% ανάπτυξη.
Ούτε λίγο ούτε πολύ µας είπε ότι θα γίνει η Ελλάδα Κίνα. Για να
γίνει, όµως, η Ελλάδα Κίνα χρειάζεται ο πληθυσµός της να τρώει
και αυτός από µία κούπα ρύζι την ηµέρα και να είναι ικανοποιηµένος. Εάν µετατρέψει σε τέτοιο βαθµό τον ελληνικό λαό, πράγµατι ίσως έχουµε 4% ανάπτυξη.
Έχουµε δύο κύρια θέµατα –δυστυχώς ο χρόνος δεν φτάνει-,
το θέµα των κόκκινων δανείων και της παραχώρησης των κόκκινων δανείων στα περίφηµα funds. Κατ’ αρχάς εδώ παίζεται µία
κωµωδία. Σήµερα έρχεται να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο για τα κόκκινα funds, µία εβδοµάδα πριν έκανε δήλωση ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας ότι είναι καλά τα ξένα
funds και δεν θα βλάψουν την εθνική οικονοµία και ήδη τα ξένα
funds έχουν νοικιάσει και γραφεία, έχουν κάνει και προσλήψεις
υπαλλήλων. Φαίνεται ήταν σίγουροι.
Εδώ τίθεται το ερώτηµα: Όταν ένα στεγαστικό δάνειο θα πουληθεί για το 25% της αξίας του, δηλαδή ένα στεγαστικό δάνειο
των 200.000 ευρώ πουληθεί για 50.000 ευρώ, γιατί η τράπεζα να
µην το πουλήσει κατ’ ευθείαν στον ιδιώτη; Διότι έχετε ένα µεγάλο
πρόβληµα, πρόβληµα ρευστότητος. Λέτε πώς θα βγουν τα λεφτά
από τα µπαούλα και από τα συρτάρια. Να πώς θα βγούνε, αν δώσετε τη δυνατότητα να αγοράσουν οι πολίτες τα κόκκινα δάνεια.
Αυτό όµως δεν το θέλουν οι τράπεζες και δεν το θέλουν οι τράπεζες, γιατί έχουν κάνει συνεταιριστικά µε ξένα κοράκια τα ξένα
funds και είναι συµµέτοχες οι συστηµικές τράπεζες, τις οποίες
ανακεφαλαιοποίησε µε τον ιδρώτα του ο ελληνικός λαός.
Έρχοµαι στο σηµαντικότερο. Ιδρύεται µία ελληνική εταιρεία
συµµετοχών περιουσίας, ανώνυµη εταιρεία. Μέσα σ’ αυτή συµπεριλαµβάνονται εβδοµήντα χιλιάδες ακίνητα του ελληνικού κράτους, µεταξύ των οποίων και πεντακόσια τριάντα εννέα νησιά.
Κάνετε, όµως, µία εξαίρεση. Δεν πουλάτε τον αιγιαλό. Αφήνετε
τις θάλασσες ελεύθερες, ίσως για να πάνε να πνιγούν οι Έλληνες, έτσι όπως κατάντησε την Ελλάδα η Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω τα αυτονόητα. Ελέχθησαν εδώ
δύο µέρες. Αυτή η ανώνυµη εταιρεία κατ’ ουσίαν θα κατέχει την
ελληνική πατρίδα και θα βρίσκεται στα χέρια ξένων.
Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας δύο πράγµατα. Να απευθυνθώ προς τους προηγούµενους κυβερνώντες, Νέα Δηµοκρα-
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τία και ΠΑΣΟΚ, και προς τους σηµερινούς κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ και να τους πω ότι παραλάβατε ως κράτος το κράτος του
ελληνικού έθνους και το µετατρέπετε σε µια ανώνυµη εταιρεία.
Εµείς, η Χρυσή Αυγή, δεν αναγνωρίζουµε αυτήν την ανώνυµη
εταιρεία και θα την πολεµήσουµε µέχρι να ξαναγεννηθεί το κράτος του ελληνικού έθνους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Εις ό,τι αφορά τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ισχυρίζεται –και
έχει δίκιο- ότι καταστρέφεται η χώρα, ότι είναι εξευτελιστικό να
ενοικιάζεται η ελληνική πατρίδα για ενενήντα εννέα χρόνια, θα
του πούµε το εξής: Τι είναι δύο µήνες µπροστά σε ενενήντα
εννέα χρόνια; Ένα τίποτα.
Στις 27 Σεπτεµβρίου του 2013 στο περιστύλιο της Βουλής
έκανα µία δήλωση ότι θα προκαλέσω εκλογές σε διάφορες περιφέρειες µε την παραίτηση των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
Την επόµενη µέρα συνελήφθην µε διαδικασίες εξπρές, εγώ και
άλλοι πέντε συνάδελφοί µου.
Ιδού, λοιπόν, στάδιον δόξης λαµπρόν, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Εάν θέλετε, µπορείτε να προκαλέσετε εκλογές στο 90%
των εκλογικών περιφερειών της χώρας, να ρίξετε την Κυβέρνηση, αφού θα πάρετε την πλειοψηφία, όπως ισχυρίζεστε. Αλλιώς, όλα τα άλλα, είναι λόγια του αέρα. Δεν θα κάνετε τίποτα
άλλο και µε τη σηµερινή συµφωνία απ’ ό,τι έκανε ο Σαµαράς
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λίγες ηµέρες µετά την ανάληψη της εξουσίας, όταν σε συνέντευξή του στον Πρετεντέρη είπε: «Θα τιµήσουµε την υπογραφή
µας και υπάρχει συνέχεια του κράτους». Αυτό θα κάνετε κι εσείς,
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Θα τιµήσετε το µνηµόνιο, θα τιµήσετε το ξεπούληµα της πατρίδας.
Η Χρυσή Αυγή θα αντισταθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Για ένα λεπτό έχει τον λόγο ο κ. Σταθάκης και ύστερα ο κ. Χουλιαράκης.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κ. Τσακαλώτος ήθελα να
πω. Είδατε; Στα ελληνικά µου εγώ έχω πρόβληµα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έτσι.
Αντί να καλυτερεύω εγώ, χειροτερεύετε εσείς.
Έχω µία νοµοτεχνική προσθήκη, που είναι στο άρθρο 56 στην
πρώτη παράγραφο. Καταργούµε τους κλιµακωτούς συντελεστές
και θα έχουµε έναν συντελεστή 35% επί του µεικτού κέρδους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κατανοητό.
Ο κ. Σταθάκης έχει τώρα τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Αφορά την…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτόν
τον νόµο τον… (δεν ακούστηκε).
(Θόρυβος και γέλωτες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Τζαβάρα, που βρίσκετε όλη αυτήν τη διάθεση; Να είστε καλά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Βελτίωσε τα ελληνικά στην Αίθουσα ραγδαία ο
κ. Τσακαλώτος.
Λοιπόν, αφορά το δικαίωµα των µελών στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, σε περίπτωση που υπόκεινται σε πειθαρχική διαδικασία, να αποκτήσουν το δικαίωµα να προσφεύγουν και στο
Συµβούλιο Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
αλλά έτσι όπως τα είπε ο κ. Σταθάκης, δεν τα καταλάβαµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είναι η µήτηρ της µαθήσεως η επανάληψη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ωραία.
Στο άρθρο 13 του 2011 στο τελευταίο εδάφιο υπάρχει µία πειθαρχική διαδικασία για τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Εάν τεθεί κάποια ποινή, παύση δηλαδή, αυτοί είχαν δικαίωµα
µέχρι τώρα να προσφεύγουν στον υπαλληλικό κώδικα, ως ίσχυε.
Τώρα, ισχύουν τα του υπαλληλικού κώδικα, αλλά αποκτούν και
το δικαίωµα αίτησης ακυρώσεως της απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αυτό
το δικαίωµα δεν το είχαν µέχρι στιγµής.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν κάνατε κάτι για να σας
πούµε µπράβο. Μόνο ο κ. Τσακαλώτος …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία. Επίσης, κατανοητό.
Παρακαλώ πολύ τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, τον κ. Κουρουµπλή, να πάρει τον λόγο για
οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα µιλήσω από εδώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε µία διασαλπίζουσα έπαρση και µε ρητορεύµατα, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ήρθε στη Βουλή και µας µίλησε για τις
περίφηµες µεταρρυθµίσεις. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει πολίτης σε
αυτήν τη χώρα που να αµφισβητεί την αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων.
Όµως, ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι θυµήθηκε πολύ αργά τις
µεταρρυθµίσεις. Ξοδεύτηκαν 400 εκατοµµύρια ευρώ στην περίοδο που ήταν Υπουργός για την περίφηµη «διοικητική µεταρρύθµιση». Μπορεί να µας πει ένα έργο της περιόδου αυτής; Ή
τα περισσότερα χρήµατα δόθηκαν στις µελέτες;
Οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να αφορούν τους πολίτες, όχι τις
εταιρείες. Οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να γίνονται για τις υπηρεσίες που να υπηρετούν τους πολίτες.
Γιατί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού όλοι νοιαζόµαστε για την ανάπτυξη, δεν κάναµε µεταρρυθµίσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη;
Όσον αφορά την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, την πολυνοµία, τι έχουµε κάνει; Ξέρουµε πολύ καλά όλοι τι σηµαίνει πολυνοµία στην Ελλάδα. Είµαστε µία χώρα που µπορεί να µην έχουµε
παραγωγή σε άλλους τοµείς, αλλά είµαστε παραγωγικότατοι σε
νόµους. Τι έχουν κάνει οι κυβερνήσεις για την περίφηµη κωδικοποίηση της νοµοθεσίας;
Η σηµερινή, λοιπόν, Κυβέρνηση ήδη ψήφισε τη σχετική διάταξη στον νόµο της αξιολόγησης, στο άρθρο 40, και συνιστά την
Εθνική Επιτροπή για την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας. Μέσα,
λοιπόν, σε δύο, το πολύ τρία χρόνια, όλο αυτό το τεράστιο έργο
θα είναι µια νέα πραγµατικότητα, γιατί θα δροµολογηθεί από
αυτή την Κυβέρνηση.
Θα αναφέρω το δεύτερο σηµείο της ανάγκης για µεταρρύθµιση. Μπορεί να µας πει κάποιος από τους λαλίστατους εκπροσώπους, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κυρίως, τι έγινε µε τη
διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδοµένων του δηµοσίου; Τι
έγινε µέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι; Ξοδεύτηκαν αυτά τα δεκαπέντε τελευταία χρόνια 7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα χρήµατα
αυτά πήγαν στις εταιρείες κυρίως, για τη ρευστότητα των εταιρειών, γιατί στο δηµόσιο ουσιαστικά δεν υπάρχει προστιθέµενη
αξία από αυτά τα χρήµατα, διότι δεν επικοινωνούν οι βάσεις δεδοµένων. Τόσο πολύ µεγάλο ζήτηµα ήταν να καταλάβουν ότι
όταν δηµιουργείς και προωθείς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
πρέπει να επικοινωνούν οι µονάδες η µία µε την άλλη; Ούτε αυτό,
λοιπόν, έγινε στο πλαίσιο της περίφηµης «µεταρρύθµισης».
Ήδη, λοιπόν, ενηµερώνω τη Βουλή ότι µε επίπονη προσπάθεια
η σηµερινή Κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών
και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης εκκαθαρίσαµε
το δηµοτολόγιο και το ληξιαρχείο και µέχρι τον Οκτώβριο θα
έχουµε ολοκληρωµένο το έργο του µητρώου πολιτών, µε βάση
το οποίο µέσα στο 2016, για να είµαστε συνεννοηµένοι, θα επιχειρήσουµε να διαλειτουργήσουµε τις δεκαπέντε µεγαλύτερες
βάσεις του δηµοσίου, για να µπορέσουµε πραγµατικά να δώσουµε λύση σε τεράστια προβλήµατα, στη γάγγραινα της γραφειοκρατίας και της πολυνοµίας, που είναι οι δύο σιαµαίες
αδελφές που στραγγαλίζουν κάθε παραγωγική δραστηριότητα.
Αυτές είναι µεταρρυθµίσεις. Γι’ αυτές θα µας µιλήσετε;
Ακούω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτές τις µέρες αυτήν τη διαµάχη για το περίφηµο ταµείο. Προεξοφλούν οι καλοί συνάδελφοι, µε ρητορεύµατα, ότι θα δεσµεύσουµε τη χώρα για ενενήντα
εννέα χρόνια, για εκατό χρόνια, για εκατόν δεκαπέντε χρόνια, για
τόσα χρόνια. Μάλιστα! Δηλαδή δεν θα κριθεί αυτό το ταµείο εκ
του αποτελέσµατος του έργου που θα παράξει; Αφήστε, λοιπόν,
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να δούµε τι συµβάσεις θα κάνει αυτή η εταιρεία, ποιο θα είναι το
περιεχόµενο, τι δεσµεύσεις θα υπάρχουν, τι προστιθέµενη αξία
θα υπάρχει για τη χώρα, και τότε να έρθουµε να µιλήσουµε.
Να µιλήσουµε και για κάτι που υπάρχει τώρα, αυτήν τη στιγµή,
και αφορά το ΤΑΙΠΕΔ. Τι κάνατε, λοιπόν, στο συγκεκριµένο ταµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να ξέρει ο ελληνικός
λαός; Κλείσατε σχεδόν τη συµφωνία για να πωληθεί το συγκεκριµένο ξενοδοχείο στη Μύκονο µε 5 εκατοµµύρια ευρώ και δεν
προλάβατε να βάλετε τις υπογραφές, ήρθε η διοίκηση Πιτσιόρλα
και το έφτασε 17 εκατοµµύρια ευρώ, πήρε δηλαδή 17 εκατοµµύρια ευρώ. Πού θα πήγαιναν τα 12 εκατοµµύρια ευρώ; Ο κ. Ντογιάκος τα ακούει αυτά;
Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΑΠ: Πόσο είχατε συµφωνήσει; Ένα ευρώ
πάνω από τη χρηµατιστηριακή αξία. Πόσο το πήγε η διαπραγµάτευση της νέας διοίκησης; Οκτώ ευρώ παραπάνω. Ούτε γι’ αυτό
θα µας µιλήσει κανείς; Το ίδιο θα επιχειρηθεί και στον ΟΛΠ.
Θα µιλήσω και για ένα άλλο θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υπήρχαν είκοσι οκτώ ακίνητα, τα περισσότερα από τα οποία
στέγαζαν δηµόσιες υπηρεσίες. Τα πήρατε, λοιπόν, αυτά -για τα
οποία οι υπηρεσίες δεν πλήρωναν 1 ευρώ-, τα δώσατε στο ΤΑΙΠΕΔ και τα πούλησε, κατά πάσα πιθανότητα, σε «ηµετέρους».
Από αυτά πάρθηκαν κάποια χρήµατα. Αυτά τα χρήµατα πήγαν
στο χρέος και δεν λέτε στον ελληνικό λαό ότι όλα αυτά τα χρήµατα πηγαίνουν στο χρέος. Ενώ από το νέο ταµείο το 50% θα
πηγαίνει στο χρέος και το υπόλοιπο 50% θα πηγαίνει στην ανάπτυξη. Να, λοιπόν, µία µεγάλη διαφορά γι’ αυτό που καταγγέλλετε.
Αλλά κάτι περισσότερο, να µιλήσω για κάτι που ξέρω προσωπικά. Πήρατε, λοιπόν, ένα από αυτά τα κτήρια στην οδό Κηφισίας
που ανήκε στο Υπουργείο Υγείας, το δώσατε στο ΤΑΙΠΕΔ και
πουλήθηκε. Και πώς τα πουλούσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς οι µεγάλοι πατριώτες που κλαίτε για τον τόπο που θα
εκποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Λέγατε, λοιπόν -για να ξέρει ο ελληνικός
λαός- στον αγοραστή «Θα στο πουλήσουµε, αλλά θα σου το νοικιάσουµε για είκοσι και τριάντα χρόνια». Αυτό κάνατε και µε το
συγκεκριµένο κτήριο. Ξέρετε πόσα λεφτά πληρώνει το Υπουργείο Υγείας σε ένα κτήριο που δεν κατοικείται αυτήν τη στιγµή;
Τέσσερα εκατοµµύρια τον χρόνο, παρακαλώ. Αυτές είναι οι συµβάσεις και το περιεχόµενο των συµβάσεων που υπογράψατε!
Να πούµε και κάτι ακόµα, αφού θέλουν να µιλήσουµε οι κύριοι,
διότι αυτήν την Αριστερά τη διακατέχει ακόµα η αθωότητα και
δεν λέει τα πράγµατα όπως πρέπει να τα πει, ώστε να καταλάβουν κάποιοι και τουλάχιστον να είναι προσεκτικοί όταν µιλούν.
Το κτήριο αυτό παρελήφθη χωρίς πρωτόκολλο. Ξέρετε γιατί; Και
αυτοί που το παρέλαβαν ήταν έγκριτοι νοµικοί. Γιατί το παρέλαβαν, λοιπόν, χωρίς πρωτόκολλο παραλαβής; Γιατί το µισό από
τα τριάντα χιλιάδες τετραγωνικά είναι ακατοίκητο, είναι γιαπί. Το
παρέλαβε το Υπουργείο ως κτήριο που έπρεπε να λειτουργήσει
και να στεγάσει υπηρεσίες. Τέσσερα εκατοµµύρια τον χρόνο.
Αυτά τα τέσσερα εκατοµµύρια, συν τα υπόλοιπα των είκοσι οκτώ
κτηρίων που δώσατε, πού πάνε; Όλα πάνε στο χρέος. Αυτές είναι
οι συµβάσεις που κάνατε!
Εδώ υπάρχει, λοιπόν, µία διαφορά αντίληψης όσον αφορά το
πώς διαχειριστήκατε εσείς τη δηµόσια περιουσία και πώς τη διαχειρίζεται η σηµερινή Κυβέρνηση. Επειδή σας ακούω για τον
χρόνο, εγώ θα σας έλεγα κάτι. Μην παίζετε µε αυτά τα ζητήµατα.
Είναι αστεία. Ο χρόνος είναι καλός σύµβουλος. Ο πανικός, που
σας διακατέχει, είναι κακός σύµβουλος και για την πατρίδα και
για τον τόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ακούω και δέχοµαι ότι κι
εσείς έχετε την ίδια αγωνία για την ανάπτυξη που πρέπει να φέρουµε στην πατρίδα. Σας ερωτώ λοιπόν: Εγώ δέχοµαι ότι ούτε
το χρέος είναι το µεγαλύτερο στοιχείο που συνδέεται µε την ανάπτυξη. Ποιο είναι το µεγαλύτερο στοιχείο που συνδέεται µε την
ανάπτυξη; Η πολιτική σταθερότητα. Εσείς τι κάνετε; Τορπιλίζετε
την πολιτική σταθερότητα της χώρας και µε έναν ιταµό τρόπο
λέτε στον ελληνικό λαό «κακώς διακόψατε το ιδανικό φαγοπότι
που γινόταν» -αυτό λέτε στον ελληνικό λαό- «και φέρατε στην
εξουσία την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ επειδή ο προγραµµατισµός έχει εκτροχιαστεί, να ολο-

10280

κληρώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κλείνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ανάγκη να κάνουµε µία
υπέρβαση όλοι µαζί και να πάµε σε έναν δηµοκρατικό πατριωτισµό που θα ενεργοποιήσουµε όλες τις δυνάµεις του τόπου. Να
συστρατευθούν, λοιπόν, όλες οι υγιείς δυνάµεις γύρω από την
προσπάθεια που συγκροτεί αυτή η Κυβέρνηση. Αυτό είναι το καθήκον καθενός. Με κριτική, µε αυστηρή κριτική. Όχι, όµως, πετώντας χειροβοµβίδες που σκορπίζονται σε όλον τον κόσµο και
δηµιουργούν ανασφάλεια και πλήττουν κάθε προσπάθεια που
πρέπει να γίνει, ώστε να διαµορφώσουµε ένα επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις σας ως Αντιπολίτευση και όταν θα έλθει η ώρα των εκλογών µετά από τέσσερα
χρόνια, θα κρίνει κι εσάς ο ελληνικός λαός, θα κρίνει κι εµάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για ποιον λόγο, κύριε
Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω να πω για ένα θέµα που αφορά
την τροπολογία Χουλιαράκη και υπάρχουν νοµοτεχνικά προβλήµατα. Κατατέθηκε µετά τις αγορεύσεις µας.
Εισαγωγικά να πω στον προλαλήσαντα Υπουργό ότι είναι σοβαρότερο το θέµα αυτό από αυτά που έλεγε η φωτογραφία του
πελατειακού κράτους στην Ελλάδα. Είναι γνωστός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει. Διευκολύνετε την διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Χουλιαράκης για
το θέµα των ειδικών µισθολογίων έφερε µία τροπολογία µε δυνητικό περιεχόµενο. Δεν θέλω να κάνω πολιτική κριτική. Αυτή
είναι µία κριτική σε πολιτικό επίπεδο, δεν έχω να συνεισφέρω
κάτι. Θα έπρεπε οι καταθέτοντες να έχουν και λίγο στοιχειώδη
νοµική επάρκεια και εάν όχι οι ίδιοι, οι συνεργάτες τους. Είναι
µία διάταξη-κοροϊδία.
Λέει στο πρώτο εδάφιο: «Η ως άνω διάταξη δεν εφαρµόζεται
σε περίπτωση που επιτευχθεί από τα εµπλεκόµενα Υπουργεία
ισοδύναµη δηµοσιονοµική εξοικονόµηση». Άλλως εφαρµόζεται.
Το δεύτερο εδάφιο λέει: «Τα µέτρα που επιτυγχάνουν το ισοδύναµο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα διαπιστώνονται µε πράξη
του Υπουργείου Οικονοµικών και εγγράφονται στον Προϋπολογισµό των ετών 2017 και 2018».
Εάν πρόκειται περί αλλαγής κωδικού υπάρχει η δυνατότητα,
αφού ο Υπουργός εξουσιοδοτείται, να το πράξει. Εάν δεν πρόκειται περί µεταβολής κωδικού, αλλά πρόκειται περί άλλου µέτρου -όπως λόγου χάρη αυτό που έχει να κάνει µε το ειδικό
µισθολόγιο και εισήχθη µε τροπολογία- τότε αυτό χρειάζεται
νόµο. Πάντως, η εξουσιοδότηση είναι ανεπαρκέστατη. Πριν την
ψηφίσει η Πλειοψηφία, για να µην υπάρχουν νοµικά προβλήµατα
και η κοροϊδία γίνει κατάσταση, να δούνε το νοµοτεχνικό θέµα
και να το διορθώσουν. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Ο Υπουργός ίσως
να µην καταλαβαίνει τι λέω, ας ρωτήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ τον κ. Λεβέντη, Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, να λάβει τον λόγο.
Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα να εξοικονοµήσουµε
και λίγο χρόνο, καλό θα είναι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ο χρόνος είναι δύσκολο να είναι λίγος, παραπάνω θα είναι.
Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
κύριοι Υπουργοί, όσοι έχουν αποµείνει στην Αίθουσα. Απ’ ό,τι
βλέπω λάµπει διά της απουσίας του ο κύριος Πρωθυπουργός.
Λάµπει διά της απουσίας του, έχει πιο σοβαρότερα πράγµατα να
κάνει στο γραφείο του. Λάµπει, επίσης, διά της απουσίας του ο
κ. Μητσοτάκης, ο οποίος και αυτός έχει πολύ σοβαρότερα πράγµατα να κάνει.
Είδα από την οµιλία του κ. Μητσοτάκη, ότι είπε πως θα έχει
2% συν 4% ανάπτυξη και έλυσε το πρόβληµα. Χάρηκα που λύθηκε το πρόβληµα της Ελλάδας από τον κ. Μητσοτάκη. Ειλικρινά,
διαπίστωσα στην οµιλία του κάποια στιγµή ότι θα έχει 4% ρυθ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µούς ανάπτυξης συν 2%, οπότε ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι!
Είναι και Μάιος.
Έχω µία πληροφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την οποία
οφείλω να την µεταφέρω στο Κοινοβούλιο, µία πληροφορία που
µε ανησυχεί πάρα πολύ, ότι όσον αφορά τον κόφτη και το υπερταµείο, συνέταξαν το ΔΝΤ και οι Ευρωπαίοι το κείµενο και η Ελλάδα δεν άλλαξε ούτε ένα «ν». Αυτό το ακούσατε; Ήθελα ειδικά
σήµερα τον κύριο Πρωθυπουργό απαραιτήτως εδώ.
Όσον αφορά τον κόφτη και το υπερταµείο ήρθε το κείµενο
απέξω, η Ελλάδα δεν πρόσθεσε ούτε ένα «και», ούτε ένα «ν»,
ούτε ένα «σ», έγινε δεκτό το κείµενο όπως ήρθε.
Αυτό αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει. Σηµαίνει ότι δόθηκε ένα κείµενο πίσω από την άποψη ότι υπάρχει αναξιοπιστία στην Ελλάδα
και είπαν ότι όταν εκτροχιάζονται οι στόχοι θα κόβουµε από κάποιους κωδικούς χρήµατα ή θα πουλάµε γη, τη δηµόσια περιουσία, από την οποία δεν εξαιρέθηκαν ούτε τα κτήρια, ας πούµε,
του Αρείου Πάγου. Το κτήριο του Αρείου Πάγου είναι µέσα στο
υπερταµείο.
Από το υπερταµείο αφαιρέθηκαν µόνο οι παραλίες, που είναι
µόνο τα δεκαέξι µέτρα µέχρι εκεί που σκάει το χειµέριο κύµα, η
ερυθρά γραµµή, οι περιοχές NATURA και οι δασικές εκτάσεις,
δηλαδή πολύ συγκεκριµένα, και οι αρχαιολογικοί χώροι. Αυτά τα
τρία.
Άρα, το κτήριο του Μεγάρου της Αστυνοµίας υπάγεται σε
αυτά που µπορεί να κατάσχουν οι ξένοι. Εκτός, αν δεν το έχετε
καταλάβει δηλαδή, γιατί ό,τι εξαιρείται αναφέρεται. Εποµένως,
ό,τι δεν αναφέρεται, δεν εξαιρείται.
Το ότι ελληνική Κυβέρνηση απεδέχθη το κείµενο για τον κόφτη
και το κείµενο για το υπερταµείο, χωρίς να αλλάξει ούτε ένα «ν»
ούτε ένα «σ», αυτό είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο. Και δεν συγχωρείται αυτό υπό τη λογική ότι έγινε για να πάρουµε τη δόση.
Τα ίδια φαντάζοµαι ότι έλεγε και ο Σαµαράς και ο Βενιζέλος. Για
να πάρουν τη δόση κάθε φορά οδηγούσαν τη Βουλή σε εκβιαστική ψήφο. Αν δεν κάνω λάθος, την ίδια λογική είχαν, που την
υιοθετήσατε κι εσείς.
Για µένα, όµως, είναι εξαιρετικά τραγικό το ότι δεν εµπιστεύονται τη χώρα. Η χώρα στα έξι χρόνια δεν έχει κάνει καµµία µεταρρύθµιση και από εδώ και πέρα πια βάλαµε υποθήκη την
περιουσία σας και τους µισθούς και τις συντάξεις των ανθρώπων
σας, ώστε να είµαστε εντάξει µε τους στόχους, για πλεόνασµα
τόσο φέτος, τόσο του χρόνου, τόσο πιο πέρα.
Αν έχετε καταλάβει τι σηµαίνει αυτό, αυτή η Βουλή, µετά από
µία-δυο ώρες όταν θα ψηφίσει, θα έχει εγκληµατήσει. Θα έχει
παραχωρήσει την εθνική περιουσία. Αυτό τουλάχιστον να το ξέρετε ότι σας το είπε ο ταπεινός Βασίλης Λεβέντης. Και αν το δέχεστε ως Βουλευτές, ψηφίστε το. Αν θεωρείτε ανώτερη τη δόση
από το να υποθηκευθεί όλη η εθνική περιουσία, είναι στην κρίση
σας. Είναι η συνείδηση του κάθε Βουλευτή.
Σε κάποια τηλεοπτική εκποµπή, που ήταν και ένας Βουλευτής
της Ένωσης Κεντρώων, πετάγεται ένας του ΚΚΕ, ο οποίος είπε:
«όλοι τα είχατε ψηφίσει, τα είχε ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ, τα είχε
ψηφίσει και η Νέα Δηµοκρατία τον Σεπτέµβριο, τα είχε ψηφίσει
και το Ποτάµι». «Και εσείς ακόµη της Ένωσης Κεντρώων µνηµονιακοί είστε. Αν ήσασταν µέσα, θα τα είχατε ψηφίσει κι εσείς»,
λέει ο κύριος του ΚΚΕ.
Θα πληροφορήσω, λοιπόν, το ΚΚΕ και τον ελληνικό λαό -γιατί
τις οµιλίες εδώ τις κάνω εν µέρει για τους Βουλευτές, οι οποίοι
όµως ξέρω ότι στο τέλος ψηφίζουν µε κάποιον άλλο τρόπο, για
να µην τους πουν κοµµατικούς προδότες, και τις οµιλίες εδώ τις
κάνω κυρίως για την κοινωνία- θα ενηµερώσω τους φίλους µου
του ΚΚΕ ότι η Ένωση Κεντρώων δεν είναι µνηµονιακό κόµµα.
Η Ένωση Κεντρώων πρεσβεύει την άποψη ότι αν από το 2009
είχαµε ξεκινήσει τις µεταρρυθµίσεις και είχαµε αφαιρέσει τις παθογένειες -παθογένειες είναι τα ρουσφέτια του δηµοσίου, οι διπλές και τριπλές συντάξεις, οι µισθοί των Βουλευτών, γιατί είναι
κι αυτή µια παθογένεια, όταν ο άλλος τρώει από τον σκουπιδοτενεκέ και από τους µητροπολίτες- αν, λοιπόν, είχαµε κόψει τις
παθογένειες, θα µπορούσαµε να είχαµε προλάβει το κακό. Να
είχαµε κάνει δηλαδή ό,τι και η Ισπανία και η Ιταλία, στις οποίες
χτύπησε το καµπανάκι και πρόλαβαν το κακό, δεν µπήκαν σε µνηµόνια.
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Το «έγκληµα» το έκανε ο Κώστας Καραµανλής, όταν ήρθε ο
Σουφλιάς από τις Βρυξέλλες και του είπε πως χτυπάει το καµπανάκι και εκείνος αντί να ενηµερώσει αµέσως τη Βουλή και τον
ελληνικό λαό για το τι συµβαίνει, προχώρησε σε εκλογές για να
δραπετεύσει και να σκάσει η «βόµβα» στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό είναι αληθινό. Αυτό έγινε.
Να ενηµερωθεί, λοιπόν, και το ΚΚΕ ότι η άποψη της Ένωσης
Κεντρώων είναι ότι αν αφαιρούσαµε τις παθογένειες και αν
ακόµη και σήµερα αφαιρέσουµε τις παθογένειες, θα αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη της χώρας στο εξωτερικό, η οποία σήµερα
δεν υπάρχει και γι’ αυτό άχθηκαν σε κόφτες και σε υπερταµεία,
διότι µας θεωρούν παντελώς αναξιόπιστους και διεφθαρµένους.
Αυτό µας θεωρούν.
Πώς θα το λύσουµε αυτό το θέµα στο µέλλον; Μια άλλη Βουλή
φαντάζοµαι και µια άλλη κυβέρνηση θα το αντιµετωπίσει το θέµα
αυτό.
Δεν µπορεί να λέει το ΚΚΕ ότι είµαστε µνηµονιακό κόµµα η
Ένωση Κεντρώων, γιατί είµαστε ένα κόµµα που πιστεύει ότι τα
τελευταία πενήντα χρόνια πτώχευσαν την Ελλάδα. Και στα τελευταία πενήντα χρόνια κυβερνούσε η Νέα Δηµοκρατία µε το
ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα δύο κόµµατα κυβερνούσαν.
Το ΠΑΣΟΚ τώρα δεν είναι εκεί που στεγάζονται οι λίγοι Βουλευτές, αλλά είναι εδώ, είναι µέσα. Μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
Διότι όπου γυρίζω –στη Λάρισα, στο Καρπενήσι- και απευθύνοµαι
σε συριζαίους, βλέπω της νοµαρχιακής ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ,
που τους γνώριζα παλιά, τέως Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πολιτευτές, δηµάρχους. Άρα, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εκεί. Το ΠΑΣΟΚ είστε
εσείς. Και µη συνεχίζει να λέει ο κ. Τσίπρας ότι δύο κόµµατα πτώχευσαν τη χώρα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, ωσάν εσείς
να είστε άλλο κόµµα. Οι ψήφοι και τα στελέχη είναι Πασοκτζήδες. Αφήνω τον λαό να κρίνει αν λέω αλήθεια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, ησυχία.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ψέµατα λέω; Εντάξει. Εσείς παρουσιάζετε το άσπρο µαύρο. Ξέρετε, ο κοµµατικός πατριωτισµός είναι ένας πατριωτισµός που
τυφλώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να βλέπει το άσπρο για
µαύρο.
Ο κ. Καµπουράκης του MEGA είπε, απευθυνόµενος σε κάποιον
Βουλευτή µου, «έχει µανία ο Πρόεδρός σας µε τη λέξη «οικουµενική»». Εσείς γιατί νοµίζετε ότι θέλω την οικουµενική; Από
µανία; Τη θέλω για να υπάρχει µια Κυβέρνηση διακοσίων πενήντα
εδρών, για να έρθουν επιτέλους οι επενδύσεις, να εµπιστευθεί
τη χώρα και κάποιος και για να αντιληφθούν και οι ξένοι ότι είναι
η ύστατη προσπάθεια να σωθεί η χώρα, για να αλλάξει η ψυχολογία και να υπάρξει εµπιστοσύνη προς τη χώρα.
Αν πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε µόνοι σας, θα έχει πολύ
κακό τέλος ο κ. Τσίπρας. Γιατί αυτήν τη στιγµή, την οικουµενική
την εµποδίζουν έξι θερµοκέφαλοι στη Νέα Δηµοκρατία, που λένε
στον Μητσοτάκη, «άστους να καταρρεύσουν. Μας συµφέρει να
καταρρεύσουν και να έρθουµε εµείς» και άλλοι έξι θερµοκέφαλοι
στον ΣΥΡΙΖΑ που λένε «εξήντα χρόνια κάναµε να πάρουµε την
κυβέρνηση. Τώρα θα την χάσουµε; Όσο πάει κι όπου βγει». Δεν
υπολογίζετε όµως το κόστος για την κοινωνία.
Ο κ. Κατρούγκαλος καταβάλλει φιλότιµες προσπάθειες να πείσει ότι δεν θα µειωθούν συντάξεις, πολύ φιλότιµες προσπάθειες
λέγοντας ότι δεν θα µειωθεί τίποτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Αφαίρεσε 1,8 δισ. από το ασφαλιστικό, αλλά οι συντάξεις δεν θα
µειωθούν! Αδέκαρο είναι το κράτος. Από πού θα βρει αυτά τα
συµπληρωµατικά που λέει, δεν το αντιλαµβάνοµαι. Άνθρωπος
δεν έρχεται. Έχω πει ότι η λύση του ελληνικού προβλήµατος θα
ανατείλει όταν επιστρέψουν οι καταθέσεις, πρώτον, κι όταν έρθουν επενδύσεις. Είδατε κάτι εκ των δύο; Όχι. Άρα, οδηγείτε τη
χώρα, µε µονοµανία και εξουσιοµανία, στην αυτοκαταστροφή
της. Δεν το έχετε όµως αυτό το δικαίωµα, γιατί είστε κι εσείς πολίτες αυτής της χώρας. Έχετε συγγενείς. Έχετε παιδιά. Απέναντι
σε αυτούς τους άλλους, των οποίων το µέλλον υποθηκεύετε,
έχετε υποχρέωση να σκεφθείτε την ψήφο τη σηµερινή. Διότι εγκληµατείτε, αν τη δώσετε. Αυτή είναι η άποψή µου.
Εγώ πιστεύω ότι όταν ζητάς από τον κόσµο να του κόψεις µισθούς, απολαβές, συντάξεις κ.λπ., πρέπει να κόβεις και από τον
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εαυτό σου και να δίνεις πρώτος το παράδειγµα. Αυτή είναι η
πίστη µου. Διαφωνείτε;
Ας αποφασίσει σήµερα αυτή η Βουλή, πριν ψηφίσει αυτόν τον
νόµο, να µειώσει στο ήµισυ τον µισθό του Προέδρου της Δηµοκρατίας, Πρωθυπουργού, Υπουργών, Βουλευτών, περιφερειαρχών, δηµάρχων. Αυτό θα ήταν αντρίκιο, αν το έκανε αυτή η
Βουλή. Δεν έχετε το δικαίωµα, όµως, να οδηγείτε µόνο τον λαό
σε περικοπές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν κάνετε το καλύτερο για να αγαπήσει ξανά, ιδιαίτερα η νεολαία, την πολιτική. Δεν κάνετε το καλύτερο!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς στο εξάµηνο θα αλλάζατε τους Βουλευτές!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Βέβαια, βλέπω χαµόγελα.
Όµως, ξέρετε κάτι; Σας ξαναλέω για δεύτερη φορά: Τις οµιλίες αυτές λιγότερο τις κάνω σε αυτό το ακροατήριο των Βουλευτών, που γνωρίζω τι είναι και πώς θα ενεργήσουν και
περισσότερο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ενοχλείται ο κ. Τζαβάρας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μην κάνετε διάλογο,
κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ την άποψή µου λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε! Χάνουµε
χρόνο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Να µας ακούσει η κοινωνία. Για την κοινωνία µπήκε ο Λεβέντης
στη Βουλή, δεν µπήκε για εσάς, κύριοι.
Ακούστε κάτι. Η «Αυγή» και όλες οι εφηµερίδες είχαν καλές
αναφορές στο πρόσωπό µου, θεωρώντας ότι θα στηρίξω ΣΥΡΙΖΑ. Προ ηµερών βλέπω ένα δηµοσίευµα το οποίο θα καταθέσω
εδώ, εις τα Πρακτικά, το οποίο λέει για τον κ. Κουρουµπλή.
Εγώ µε τον κ. Κουρουµπλή είµαι τριάντα χρόνια φίλος, πριν γίνετε φίλοι του εσείς και πριν γίνουν φίλοι οι πασοκτζήδες. Εγώ
τον ξέρω από µικρό παιδί. Μπορείτε να τον ρωτήσετε.
Μια µέρα που γινόταν η συζήτηση στον Σύλλογο «Ελπίδα» για
τα παιδιά µε καρκίνο, αφού είχα µιλήσει κι εγώ, έδωσαν τον λόγο
στον κ. Κουρουµπλή και αστειευόµενος του λέω: «Τα χειρόγραφά σου». Και ξέρετε γιατί του το είπα; Όχι για να προσβάλω
τον τυφλό. Να σας πω γιατί το είπα. Γιατί όταν είχα πει στη Βουλή
ότι απαγορεύεται να χρησιµοποιούν οι Βουλευτές χειρόγραφο,
µε πιάνει ο Κουρουµπλής έξω και µου λέει: «Για όλους τους άλλους έχεις δίκιο, για µένα δεν έχεις δίκιο, κύριε Λεβέντη». Και ξεκίνησε µία φιλία µε το θέµα του χειρογράφου.
Ενοχλήθηκε ο κ. Τέρενς Κουίκ, ενοχλήθηκε η κ. Φωτίου και φώναξαν «Αίσχος!», ότι εγώ προσέβαλα τον Κουρουµπλή ως τυφλό.
Και έγραψε η «Αυγή» κείµενο µε τίτλο: «Αθλιότητα Λεβέντη». Και
κατέληγε µε τις φράσεις «Και µην ξεχάσεις να πάρεις τα χειρόγραφά σου. Μ’ άλλα λόγια, τον ειρωνεύθηκε για την τυφλότητά
του».
Στέλνω απάντηση περιγράφοντας όλο το ιστορικό και δεν το
έβαλαν. Αυτή είναι η απάντηση. Κοινοποιώ και το δηµοσίευµα
της «Αυγής».
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτοί οι δηµοσιογράφοι δεν έπρεπε να πάρουν τηλέφωνο
έστω τον Κουρουµπλή; Δηλαδή, χάθηκε η αίσθηση του χιούµορ
στην Αίθουσα αυτή. Εγώ ο οποίος δίνω µάχη για τα άτοµα µε ειδικές ικανότητες, εγώ ειρωνεύτηκα τον Κουρουµπλή.
Για τον οποίον, όµως, παρ’ ότι είµεθα τριάντα πέντε χρόνια
φίλοι, έχω να πω ότι έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, για να µην ψηφίσει
µνηµόνια. Αυτό µόνο έχω να πω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων)
Οι καραµούζες, παρακαλώ, κύριε Βαρεµένε, να σταµατήσουν.
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Το ΚΚΕ µίλησε τριάντα πέντε λεπτά και δεν χτύπησε το κουδούνι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αν µπορείτε να διευκολύνετε τη διαδικασία. Μην χαλάσετε και τη φιλία σας µε τον κ.
Κουρουµπλή.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Η κ. Κασιµάτη, µία Βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ -γιατί πρέπει εδώ να
λύνουµε τις διαφορές µας, εγώ δεν ήµουνα στην Αίθουσα- σηκώθηκε, λέει, µια µέρα εδώ και είπε ότι ό,τι λέει ο Λεβέντης για
το όνοµα των Σκοπίων, το λέει για να πάρει την ψήφο της Θεσσαλονίκης, την ψήφο των Μακεδόνων. Γιατί εγώ τι είχα πει εδώ,
στη Βουλή; Ότι συνάντησα πρεσβευτή µεγάλου κράτους και του
είπα: «Κάνατε έγκληµα που πήγατε και αναγνωρίσατε µε το
όνοµα «Μακεδονία». Γιατί κάνατε έγκληµα; Γιατί απεθρασύνθησαν. Μετά πώς να υποχωρήσουν. Τους αποθρασύνατε κι έχετε
χρέος να το διορθώστε, να τους υποχρεώσετε να αλλάξουν
όνοµα. Κι εµείς θα τους στηρίξουµε στην ενταξιακή τους πορεία
στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη, σε όλα».
Και µου απάντησε, λοιπόν, ο πρέσβης: «Τι λέτε, κύριε Λεβέντη;
Ο Σαµαράς, ο Τσίπρας, ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπέρ του
ονόµατος «Macedonia». Είχαν δεχθεί». Και απάντησα: Γιατί, αν
γίνει ένα δηµοψήφισµα, αν το απεδέχθη ο Γιώργος Παπανδρέου
ή ο Σαµαράς ή ο Τσίπρας, σηµαίνει ότι το αποδέχεται η Ελλάδα;
Δεν το είπα, λοιπόν, κυρία Κασιµάτη, που έχετε το επίθετο της
µητέρας µου -γιατί λέγεται «Κασιµάτη» η µητέρα µου, που είναι
από τα Κύθηρα, δεν ξέρω, βέβαια, ποια είναι η Κασιµάτη- δεν το
είπα, για να πάρω την ψήφο της Θεσσαλονίκης. Το είπα για τη
Θεσσαλονίκη την ίδια, γι’ αυτήν το είπα. Όµως, εσείς, µαθηµένοι
µόνο για την ψήφο, κρίνετε εξ ιδίων!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
Μου ανεφέρθη ότι στη «Fraport», που διοχετεύθηκαν, αγοράστηκαν τα αεροδρόµια της Κω και της Ρόδου, δεν συµπεριλαµβάνεται ο όρος «σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών να έχει ο
ελληνικός στρατός τον έλεγχο».
Αυτό το γνωρίζετε, ότι επωλήθησαν τα αεροδρόµια της Κω και
της Ρόδου και εις τη σύµβαση δεν περιλαµβάνεται η υποχρέωση
του αγοραστή να διευκολύνει τον ελληνικό στρατό σε περίπτωση
ανάγκης; Αυτά τα δύο αεροδρόµια ανήκουν στα Δωδεκάνησα,
όπου η Τουρκία τα θεωρεί αποστρατικοποιηµένη ζώνη. Αντιλαµβάνεστε τι συµβάσεις υπογράφονται; Ο κ. Καµµένος κάνει τον
πατριώτη, ότι τα παίρνει όλα υπ’ όψιν του κ.λπ..
Παρακαλώ, λοιπόν, τον κ. Καµµένο να ελέγξει τη σύµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα µιλήσει µετά,
κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ελέγξατε τη σύµβαση και τα έχετε τακτοποιήσει όλα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
Μην αµφισβητείτε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εντάξει, κύριε. Καµµένε. Το ίδιο µου είπατε και στο Υπουργείο
Αµύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα µιλήσει µετά.
Κύριε Πρόεδρε, διευκολύνετε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όµως, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω τώρα να γίνω κακός, γιατί
θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Καµµένε.
Χθες που ήρθα στη συγκέντρωση των Ποντίων στους Στύλους
του Ολυµπίου Διός -ήµουν ο µόνος πολιτικός Αρχηγός, εκτός,
βέβαια, από εσάς, που ήσασταν ως Υπουργός εκεί- µιλούσαµε
για τους Ποντίους, για το ότι έγινε η σφαγή, η γενοκτονία κ.λπ..
Όµως, µε πλησίασαν εκπρόσωποι των Ποντίων και µου είπαν ότι
«εκείνο που µας λυπεί είναι ότι ο κ. Φίλης προσέβαλε τους Πόντιους».
Πώς δέχεστε, κύριε. Καµµένε, και συνυπάρχετε εις µια Κυβέρνηση που ο συνεταίρος σας προσβάλλει αυτούς που εχθές –υποτίθεται- τιµούσατε;
Επίσης, στο όνοµα της Μακεδονίας, στο όνοµα των Σκοπίων,
δηλαδή, εσείς έχετε νοµίζω άποψη να µη χρησιµοποιηθεί. Ο κ.
Τσίπρας, όπως µου είπε ο πρέσβης επισήµως…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …(δεν ακούστηκε)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όχι;
Θα απαντήσετε µετά, κύριε. Καµµένε. Μη στεναχωρήστε.
Όµως, θέλω να ρωτήσω η θέση της Κυβέρνησης ποια είναι. Οι
µεν συνεταίροι λένε Nova Macedonia, ο κ. Καµµένος…
Όµως, θα που πείτε: Τι σοβαρό γίνεται στην Αίθουσα αυτή και
τι σοβαρό συµβαίνει στη χώρα αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Πρόεδρε, για
να απαντήσει ο κ. Καµµένος, προϋπόθεση είναι να τελειώσετε
εσείς.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Έχω φάει πέντε λεπτά, όπως είπε, ενώ οι άλλοι έχουν φάει πολύ
περισσότερο. Εγώ θέλω να κάνω µια πρόβλεψη αυτήν την
στιγµή, παρ’ ότι δεν είµαι στις προβλέψεις τόσο καλός. Ο κόσµος
θα κρίνει αν είµαι καλός.
Εγώ βλέπω ότι επιµένοντας να µη γίνεται η Κυβέρνηση ευρέος
πέλµατος, των διακοσίων πενήντα εδρών, αυτή η Βουλή και από
πλευράς ΣΥΡΙΖΑ και από πλευράς Νέας Δηµοκρατίας θα µείνει
µε τα πιο µελανά χρώµατα στην ιστορία, γιατί καθυστερείτε την
ανάκαµψη της χώρας. Όσο, όµως, και να την καθυστερήσετε και
ας έλθει και η Νέα Δηµοκρατία να κάνει κι αυτήν την παρένθεσή
της, τη χώρα θα τη σηκώσει όρθια µια οικουµενική κυβέρνηση.
Είναι η αγωνία που µε κάνει να επιµένω και όχι να διώξω τον
Τσίπρα ή να φέρω τον Μητσοτάκη. Άλλωστε, προτείνω µια κυβέρνηση που να µην είναι κανένας τους και να είναι τεχνοκράτες.
Άρα, δεν διαλέγω ούτε τους θεωρώ κακούς. Απλά πιστεύω ότι
υπάρχει µέσα στα κόµµατα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας µια οµάδα πολύ σκληρών ανθρώπων, που κάνουν πολύ µεγάλη ζηµιά στη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε. Κάτι ουσιώδες ξέχασα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τελειώσετε, πριν γίνει η οικουµενική.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δευτερόλεπτα µόνο θα χρειαστώ, για να το καταθέσω στα Πρακτικά.
Είχα στείλει τη νύχτα των εκλογών µια επιστολή στον κ. Τσίπρα. Αφού του έλεγα τα σηµεία, να κόψει το ένα, να κόψει τις
παθογένειες, κατέληγα –ακούστε πού κατέληγα- να αναζητήσουµε να συµφωνήσουν οι δανειστές µας τα οµόλογα και οι υποχρεώσεις της χώρας µας της προσεχούς πενταετίας, δεκαετίας,
εικοσαετίας να µετατεθούν προς πληρωµή στο περαιτέρω µέλλον µε µηδενικό επιτόκιο, ώστε µε τα χρήµατα αυτά να αναγεννηθεί η οικονοµία µας και εξασφαλιζοµένου οµαλού πολιτικού
βίου να έλθουν οι ξένοι επενδυτές.
Αυτή η επιστολή µου δόθηκε στον κ. Τσίπρα στις 22-9-2015 και
την καταθέτω για τα Πρακτικά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, 33 µαθητές και µαθήτριες και 3 εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι, κ.
Σταύρος Θεοδωράκης.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ζούµε, λοιπόν, µια αντιστροφή ρόλων. Εσείς ξεπουλάτε
και οι προηγούµενοι Υπουργοί αντιστέκονται. Και ο λαός κοιτάει
αποσβολωµένος. Είστε έτοιµοι –το βλέπω-, µετά την ανακάλυψη
της γοητείας της κ. Μέρκελ, στην επόµενη στροφή να ανακαλύψετε και τη γοητεία του κ. Σόιµπλε.
Συνέχεια ο κ. Τσίπρας στήνει παγίδες στους κακούς και συνέχεια πέφτει ο ίδιος µέσα. Την άνοιξη του 2015 –τα θυµάστε- σας
λέγαµε «φέρτε µια συµφωνία, γιατί θα κλείσουν οι τράπεζες»,
αλλά εσείς θέλατε να το ζήσετε όλο: «Αγάπη µου, έκλεισα τις
τράπεζες». Και τόσους µήνες, τώρα, φέτος, σας λέγαµε «τελειώστε µε την αξιολόγηση, γιατί θα αναγκαστείτε να τα ξεπουλήσετε όλα, να τα υπογράψετε όλα». Σφυρίζατε αδιάφορα.
Πότε θα το µάθετε; Ο χρόνος είναι το πραγµατικό χρήµα στην
πολιτική. Και οι καθυστερήσεις σας, οι παλινωδίες σας, σε συνδυασµό µε την ανικανότητά σας, στοιχίζουν δισεκατοµµύρια
στον ελληνικό λαό. Η «λεβέντικη» διαπραγµάτευση κόστισε 86
δισεκατοµµύρια και 45 δισεκατοµµύρια σηκώθηκαν από τις τράπεζες, από τότε που αναλάβατε την Κυβέρνηση.
Προσέξτε: «Το ότι η αξιολόγηση έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί
τον Νοέµβριο του 2015 και εκκρεµεί ακόµα, παγιώνει το κλίµα
απαισιοδοξίας για την οικονοµία και παρατείνει την ύφεση και
µέσα στο 2016». Αυτά έλεγε το Γραφείο Προϋπολογισµού της
Βουλής.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι πάτε να κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Τον Αύγουστο του 2015 ψηφίστηκε ότι το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων θα βρίσκεται υπό τη διαχείριση του ελληνικού
κράτους και την εποπτεία των θεσµών. Σήµερα, θα ψηφίσετε µε
χαρά, µε αξιοπρέπεια, µε θρήνο, την εκχώρηση της διαχείρισης
της περιουσίας του κράτους για ενενήντα εννέα χρόνια στους
πιστωτές. Τα ενενήντα εννέα χρόνια, που νοµοθετείτε, θα κάνουν
την Ελλάδα Αργεντινή.
Δεν µας µένει τίποτα. Και θα έπρεπε να είχαµε την τόλµη να
αποφασίζουµε εµείς τι δίνουµε και τι δεν δίνουµε. Δεν µπορούµε
να πούµε ότι µπορούµε να πουλάµε τα δίκτυα, επί παραδείγµατι,
της ενέργειας. Είµαστε υπέρ των αποκρατικοποιήσεων, αλλά
υπάρχουν υποδοµές που πρέπει να µείνουν στο κράτος. Οι τελικές αποφάσεις πρέπει να µείνουν στο κράτος.
Για να δανειστώ το λεξιλόγιό σας, είµαστε µπροστά στη δηµιουργία µιας νέας αποικιοκρατίας. Ο όρος επιστρέφει στο 1898,
τότε που οι Βρετανοί είχαν νοικιάσει για ενενήντα εννέα χρόνια
το µισό Χονγκ Κονγκ από την αδύναµη, τότε, Κίνα.
Το Ποτάµι θεωρεί ότι η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας
πρέπει να γίνει, γιατί δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Η µεταφορά,
όµως, του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της χώρας σε
µια εταιρεία που ουσιαστικά διοικείται από τους δανειστές, δεν
εγγυάται το δηµόσιο συµφέρον.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι των ΑΝΕΛ, ήρθατε στην εξουσία διχάζοντας τον ελληνικό λαό. Λέγατε –θυµάστε τη φράση;- ότι κάποιοι Έλληνες δεν είναι και τόσο Έλληνες και τώρα η εθνικά
υπερήφανη Κυβέρνησή σας µε ένα άρθρο σε έναν νόµο εκχωρεί
στην τρόικα αρµοδιότητες που έχει το Κοινοβούλιο και η ελληνική διοίκηση.
Αν είχε τολµήσει κανείς άλλος να πράξει κάτι παρόµοιο, θα τον
είχατε ρίξει στην πυρά σαν προδότη και θα στήνατε κάθε µέρα
ειδικά δικαστήρια και κρεµάλες στο Σύνταγµα.
Τι είναι, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ; Πού το πάει; Τι ακόµα θα συµβεί;
Πόσες τούµπες θα γίνουν και σε ποια θέµατα; Αυτά είναι, δυστυχώς, µερικά από τα κρίσιµα ερωτήµατα του σήµερα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ προσθέτουν συνεχώς φόρους. Πιστεύουν στο µεγάλο κράτος. Αποστρέφονται τον ανταγωνισµό.
Ακόµη και οι πολυµετοχικές εταιρείες βρίσκονται, όπως έγραψε
σε άρθρο του ο Αρίστος Δοξιάδης, υπό διωγµό στην Ελλάδα,
αφού οι µέτοχοι ευθύνονται µε όλη την περιουσία τους, σε περίπτωση που η εταιρεία έχει χρέη στο ΙΚΑ ή την εφορία.
Η Κυβέρνηση αυτή δεν πιστεύει αληθινά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Πιστεύει στο κόµµα και στις συντεχνίες. Και χρησιµοποιεί
τη Δηµοκρατία α λα καρτ µε πρόσκαιρες και παράταιρες συµµαχίες, για να µπορεί να εξοντώνει ό,τι δεν ελέγχει.
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Η συνταγή είναι, βέβαια, γνωστή από παλιά. Την ακολούθησαν
και αρκετοί άλλοι Υπουργοί των µνηµονιακών κυβερνήσεων:
Φόροι, περισσότεροι φόροι.
Κάναµε εµείς στο Ποτάµι συγκεκριµένες παρεµβάσεις που
µπορεί να εξοικονοµήσουν στο ελληνικό κράτος 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά εσείς είστε ακόµα ανίκανοι να προωθήσετε τη
διασύνδεση των οικονοµικών υπηρεσιών και την καθολική εφαρµογή των ηλεκτρονικών τιµολογίων.
Πού είναι τα έσοδα από την πάταξη του λαθρεµπορίου καπνού, καυσίµων, αλκοόλ; Πού είναι τα έσοδα από τις παντοειδείς
λίστες των µεγάλων φοροφυγάδων; Τίποτα! Αντιθέτως, µετά από
κάθε σκληρή διαπραγµάτευση ανεβάζετε τους φόρους. Έλεος!
Μη διαπραγµατεύεστε άλλο!
Μετά το κρασί φορολογείτε και την µπίρα. Τιµωρείτε δηλαδή
–και εδώ υπάρχει ίσως µία παρανόηση, µπορεί να µην το ξέρετετον Έλληνα παραγωγό, γιατί πρέπει να µάθετε ότι οι µπίρες που
πίνουν οι Έλληνες -είτε είναι ετικέτες πολυεθνικών είτε είναι τοπικές ετικέτες, έργα δηλαδή µικρών ζυθοποιών- παρασκευάζονται εδώ στην Ελλάδα. Χτυπάτε, δηλαδή, ένα ελληνικό προϊόν και
δεν δίνετε απάντηση σε ένα απλό ερώτηµα: Γιατί την µπίρα και
όχι τα σκληρά εισαγόµενα ποτά;
Ένα µηνιάτικο χάνουν οι Έλληνες µε τα νέα µέτρα αυτό το
Σαββατοκύριακο, νέος ΕΝΦΙΑ, συµπληρωµατικός φόρος ακόµη
και για τα αγροτεµάχια και το όριο πλούτου κατεβαίνει από τις
300.000 ευρώ στις 200.000 ευρώ.
Ασφυξία! Αυτό το αίσθηµα κυριαρχεί παντού. Έχετε «παγώσει»
τους πολίτες, έχετε ακινητοποιήσει τη ζωή. Ασφυξία στον φορολογούµενο που πληρώνει, αλλά δεν βλέπει αποτελέσµατα, ασφυξία στον συνταξιούχο που εξανεµίζεται η σύνταξή του, ενώ η
δηµόσια περίθαλψη βρίσκεται σε κώµα.
Πήγα στα Νοσοκοµεία στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα, στη Σητεία. Ψάχνουν τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και τους Υπουργούς Υγείας, αλλά δεν βγαίνουν ούτε στα
τηλέφωνα. «Κατάρρευση» είναι, δυστυχώς, η λέξη που περιγράφει την κατάσταση στα περιφερειακά νοσοκοµεία.
Ασφυξία στον νέο επιστήµονα που απεγνωσµένα ψάχνει λύση
στο εξωτερικό, ασφυξία στον µικροµεσαίο επιχειρηµατία που
βλέπει το ηµερολόγιο σαν ταινία τρόµου, 22, 23, 24, 25 του µήνα.
Πρόβα θανάτου κάθε τέλος του µήνα για κάθε επιχείρηση!
Ασφυξία στην παιδεία και τον πολιτισµό. Μια µπουρδολογία
και µια ισοπέδωση εκεί που πρέπει να επιζητάµε όλοι τη δηµιουργία και την αριστεία. Και στα πανεπιστήµια ολοκληρώνετε τη
µεγάλη επιστροφή στο χθες.
Ασφυξία και στην ύπαιθρο. Αντί για ενίσχυση της ελληνικής
παραγωγής, έχουµε συνεχώς και νέα εµπόδια. Αντί για ασφάλεια, βλέπουµε στην περιφέρεια παρατηµένους στο έλεος κάθε
είδους µαφίας πρόσφυγες.
Και ασφυξία, βέβαια, στη δικαιοσύνη. Ενισχύεται το τσεκούρωµά της, το τσεκούρωµα της ανεξαρτησίας της.
Ο λαϊκισµός σας, οι απάτες σας, που σήµερα βαφτίζονται αυταπάτες, επέφεραν καίριο πλήγµα στην αξιοπιστία της πολιτικής.
Ο κόσµος φωνάζει -και αυτό είναι άσχηµο για όλους- ότι «όλοι
ίδιοι είναι, όλοι ψεύτες είναι». Οι πολίτες πιστεύουν ότι το κράτος
είναι µια «µαύρη τρύπα», µια χώρα χωρίς πυξίδα.
Και επειδή τίποτα από τα σηµαντικά δεν µπορείτε να κάνετε
καλά, κρύβεστε πίσω από τις εικόνες. Παίζετε µε το θρησκευτικό
συναίσθηµα των Ελλήνων, µήπως και σας λυπηθούν. Όχι οι άγιοι,
αλλά οι πιστοί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Εµπλέκετε και τον στρατό σε αυτές τις επιδιώξεις σας, στην
προσπάθειά σας, δηλαδή, να ξεχάσει ο κόσµος όσα του είχατε
υποσχεθεί. Θα µου πείτε, όµως, ότι κάποτε τα αεροπλάνα ψέκαζαν, τώρα τα αεροπλάνα µεταφέρουν θρησκευτικά σύµβολα ως
αρχηγούς κρατών. Είναι και αυτό µια πρόοδος!
Αυτό εννοούµε εµείς εδώ στο Ποτάµι, όταν λέµε ότι η Κυβέρνησή σας είναι µία κυβέρνηση «ό,τι να ‘ναι». Παίζετε σε όλα τα
ταµπλό, και της ανεξιθρησκείας του κ. Φίλη, και της θρησκοληψίας του κ. Καµµένου.
Να επιστρέψω, όµως, τώρα στο νοµοσχέδιο.
Λέτε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος από τους φόρους. Το λέτε
παντού, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις εφηµερίδες. Ακόµα,
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όµως, και οι συνοµιλητές σας στην Ευρώπη σάς διαψεύδουν. Ο
Αντιπρόεδρος της Κοµισιόν είπε ότι εσείς, η Κυβέρνηση δηλαδή,
επέλεξε την αύξηση των φόρων αντί για την περιστολή των δαπανών.
Μιλάτε για επενδύσεις και για ανάπτυξη. Ποιος, όµως, θα επενδύσει µε αυτούς τους φόρους; Μια επιχείρηση που έχει κέρδος
100 χιλιάδες ευρώ, θα πληρώσει 44 χιλιάδες ευρώ, εκτός από
την εισφορά αλληλεγγύης! Στην Κύπρο θα πληρώσει 12 χιλιάδες
ευρώ. Ποιος θα µείνει, λοιπόν, εδώ; Ο «εφιάλτης στον δρόµο µε
τους φόρους» είναι το δικό σας σενάριο!
Η ανικανότητά σας θα φέρει και πέµπτο µνηµόνιο, γιατί οι καθυστερήσεις µάς φέρνουν εδώ. Από το «όχι, δεν πουλάµε», κύριοι συνάδελφοι, που φωνάζατε στην πλατεία, περάσατε στο
«πάρ’ τα όλα και χάρη θα µας κάνεις».
Με τους νέους φόρους οι ειλικρινείς φορολογούµενοι γίνονται
φτωχότεροι και οι φοροφυγάδες περισσότεροι. Μια νέα έκρηξη
φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής είναι προ των πυλών, γιατί
δεν αρκεί –και ποτέ δεν αρκούσε- ο φόβος για να πληρώσει τον
φόρο ο πολίτης. Θέλει και να το πιστεύει, θέλει και να ελπίζει,
θέλει κατανόηση και θέλει και έσοδα.
Στα κόκκινα δάνεια από το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»
πήγαµε στο άλλο άκρο. Εµείς ζητάµε –προσέξτε- κάτι συγκεκριµένο: Οι τράπεζες, προτού προβούν στις πωλήσεις δανείων, να
δώσουν τη δυνατότητα σε όσους δανειολήπτες πληρούν κάποια
κριτήρια, να τα αγοράσουν. Η Κύπρος το έκανε. Θεσµοθέτησε
τη δυνατότητα του δανειολήπτη να υποβάλλει πρόταση στην
τράπεζα για εξαγορά του δικού του δανείου.
Θέλουµε, λοιπόν, πράξεις και όχι θεωρίες. Να συµφωνήσουµε
–και θα έπρεπε ήδη να το είχαµε κάνει- στη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού, µε στόχο τη µείωση των δηµοσίων δαπανών. Να το στήσουµε στα πρότυπα των ανεξάρτητων αρχών
και µε εντολή να εντοπίσει τις σπατάλες, µε ένα σφιχτό χρονοδιάγραµµα.
Μπορούµε να εξοικονοµήσουµε δισεκατοµµύρια, αν κινηθούµε
αποφασιστικά και µε σχέδιο. Όλοι ξέρουµε και το ανέκδοτο «Κεράνης». Το δηµόσιο –αν έχουµε τον θεό µας!- πληρώνει 2,6 εκατοµµύρια τον χρόνο για ένα έτοιµο κτήριο, που µένει άδειο. Και
πληρώνει φέτος και πλήρωνε και πέρσι και πλήρωνε και πρόπερσι.
Ο παραλογισµός σε όλο το µεγαλείο! Το κράτος, η πολιτεία
υποχωρεί για να µην χάσουν κάποιοι τα ενοίκια που τους δίνει το
δηµόσιο και για να µην ξεβολευτούν κάποιες συντεχνίες, 2,6 εκατοµµύρια το χρόνο.
Προσέξτε, σήµερα η Κυβέρνηση έχει πενήντα πέντε γενικούς
γραµµατείς. Κάντε τις προσθέσεις. Έχει πενήντα πέντε γενικούς
γραµµατείς, δεκαπέντε ειδικούς γραµµατείς και δεκαέξι διοικητικούς γραµµατείς. Με τον νόµο που φέρνετε θα προστεθούν δεκαέξι αναπληρωτές διοικητικοί γραµµατείς, πενήντα τοµεακοί
γραµµατείς και εννιά ειδικοί τοµεακοί γραµµατείς. Οι µισθοί όλων
αυτών είναι τα αναδροµικά του ΕΚΑΣ που ζητάτε πίσω από τους
χαµηλοσυνταξιούχους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ως οι νεότεροι στο Κοινοβούλιο θέλουµε να σας πούµε ότι τα τζάµια στα δωµάτια της
εξουσίας δεν είναι τζάµια, είναι καθρέφτες. Νοµίζεις ότι κοιτάς
τους άλλους, ενώ κοιτάς τον εαυτό σου. Αυτό ακριβώς έχει πάθει
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μπερδεύει το συµφέρον της χώρας
µε το δικό της συµφέρον και για την παραµονή στην εξουσία
υπογράφει τα πάντα.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που χρεωκοπεί, που πτωχεύει
η χώρα, ούτε είναι η πρώτη φορά που ταπεινώνεται µε διεθνή οικονοµικό έλεγχο. Όµως, την προηγούµενη φορά που επιβλήθηκε
διεθνής οικονοµικός έλεγχος, πριν από έναν αιώνα, πριν από εκατόν είκοσι χρόνια συγκεκριµένα, παραχωρήθηκε ο έλεγχος συγκεκριµένων πηγών εσόδων του δηµοσίου και όχι ο έλεγχος όλων
των περιουσιακών στοιχείων του κράτους. Η µετατόπισή σας
είναι άτσαλη και γι’ αυτό κινδυνεύει το πλοίο να µπατάρει.
Σύµφωνα δε µε τα λαϊκίστικα αναγνώσµατα των ανθρώπων
σας στα ΜΜΕ και στα site, το ΔΝΤ πριν από ένα µήνα τροµοκρατήθηκε από τη διαρροή των συνοµιλιών στελεχών του στην
Αθήνα. Μπήκατε σε µια κόντρα. Τι πετύχατε; Μπορείτε έστω και
τώρα να µας το πείτε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αναγκάστηκε ο κ. Παππάς να πάει σαν βρεγµένη γάτα στις
Ηνωµένες Πολιτείες και να ζητήσει συγγνώµη, λέγοντας «δεν βάλαµε εµείς θέµα για τη συµµετοχή του ΔΝΤ». Αυτό είπε ο Υπουργός Επικρατείας. Έστω και τώρα, λοιπόν, θα µας πείτε τι θέλετε
από το ΔΝΤ; Να φύγει ή να µείνει;
Στο ζήτηµα του χρέους είµαστε µε το Σόιµπλε ή µε το ΔΝΤ;
Μην µου πείτε καλύτερα να µην είµαστε µε κανέναν, γιατί οι Έλληνες νικούν όταν καταφέρνουν να στήνουν συµµαχίες. Αυτό διδάσκει η ιστορία µας, αρκεί να είσαι µε αυτούς που πάνε την
ιστορία µπροστά, να µην είσαι µε τους «Μαδούρους».
Θα µου επιτρέψετε εδώ να ανοίξω µια µικρή παρένθεση. Υπήρξαν καταγγελίες των γυναικών για τον πρέσβη της Βενεζουέλας.
Το Ποτάµι διαµέσου της µόνης γυναίκας Βουλευτού που διαθέτει, της κ. Μάρκου, πήρε την πρωτοβουλία για την κατάθεση
ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, η οποία υπεγράφη από δεκάδες Βουλευτές τεσσάρων κοµµάτων. Περιµένουµε σύντοµα να
απαντήσετε. Όµως, η µόνη κίνηση που µπορείτε να κάνετε είναι
η υπεράσπιση των γυναικών, η υπεράσπιση του κράτους δικαίου,
η υπεράσπιση και όχι η συγκάλυψη στο όνοµα του τσαβισµού.
Τι κάνουµε όµως, είναι το µεγάλο ερώτηµα. Είναι αλήθεια -και
το λένε πολλοί, σχεδόν από όλες τις πτέρυγες- ότι η χώρα δεν
µπορεί να συνεχίσει έτσι. Το Ποτάµι λέει ότι χρειάζεται ένα νέο
κοινωνικό συµβόλαιο. Χρειαζόµαστε µια δύναµη αλλαγής, µια
απόφαση αλλαγής που θα συγκινεί τη συντριπτική πλειοψηφία
των Ελλήνων.
Μεταρρυθµίσεις και συναινέσεις είναι δύο προϋποθέσεις, οι
σηµαντικότερες, του δικού µας new deal, συγκεκριµένοι στόχοι
και µια αποφασισµένη ηγεσία, αυτό δηλαδή που πάντα επιζητούσε από την ίδρυση του το Ποτάµι, ένα new deal για µια νέα
αρχή. Διαφορετικά τα µνηµόνια θα διαδέχονται το ένα το άλλο
µέχρι να γονατίσει από τους φόρους και ο τελευταίος πολίτης.
Να ακουστεί ξανά το «για την Ελλάδα, ρε γαµώτο» στη θέση
του «για την εξουσία, ρε γαµώτο» που φωνάζουν συνεχώς όσοι
αγωνιούν για τις καρέκλες τους.
Κυρίες και κύριοι, τα µέτρα που ψηφίζονται σήµερα είναι
δείγµα του ακραίου αµοραλισµού του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος µπορεί να
συναινέσει σε αυτές τις πολιτικές; Κανείς, εκτός από το δίδυµο
αδελφάκι σας στον αµοραλισµό, τους ΑΝΕΛ, που έγιναν, επίσης,
επαγγελµατίες της εξουσίας, της θεωρίας συνοµωσιών και του
λαϊκισµού.
Επέλεξε ο κ. Τσίπρας να αποκοπεί από τη δηµιουργική κοινωνία. Επέλεξε περιχαράκωση στα όρια του εθνικολαϊκισµού. Θα
βαδίσετε, λοιπόν, µόνοι σας, γιατί το Ποτάµι δεν µπορεί να γίνει
συνεργός στα πολιτικά σας εγκλήµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε τον κ. Θεοδωράκη.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και
Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εάν κανείς δεν γνώριζε τι θα συνέβαινε την
επόµενη εβδοµάδα στην Ευρώπη, όπου θα κριθεί η τύχη και η
έξοδος της χώρας από αυτή την περιπέτεια των πέντε ετών, και
άκουγε τη σηµερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο, πράγµατι θα πίστευε ότι συζητείται εδώ ένα νοµοσχέδιο που αφήνει τα περιθώρια για πολιτικό κουτσοµπολιό.
Κι αυτό ακριβώς είναι το µήνυµα το οποίο πρέπει να περάσουµε σήµερα προς τον ελληνικό λαό, ότι, δυστυχώς, η Αντιπολίτευση, αντί να στηρίζει την εθνική προσπάθεια που φθάνει στο
τέλος της µε τη λύτρωση του ελληνικού λαού, µε µια απόφαση
που θα αναφέρεται, επιτέλους ,στην αξιολόγηση και θα παίρνει
θέση για το χρέος -δέσµευσή µας από την πρώτη στιγµή- ακούµε
απίστευτα πράγµατα.
Άκουσα προηγουµένως τον κ. Θεοδωράκη, ο οποίος, αντί να
αναφερθεί σε αυτό το νοµοσχέδιο και στην απόφαση της Τρίτης,
έκανε µια επίθεση στους προσκυνητές που πάνε να προσκυνήσουν την Παναγία Σουµελά, την οποία δεν µεταφέραµε. Ο σύλλογος της Παναγίας Σουµελά δέχθηκε το αίτηµά µας και την
µετέφεραν οι ίδιοι.
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(Θόρυβος από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην αντιδράτε παρακαλώ.
Ακούστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μας βλέπει ο θεός!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και θεωρεί ότι είναι θρησκόληπτος και εθνικοσοσιαλιστής ο ελληνικός λαός που πάει να
προσκυνήσει. Από την άλλη µεριά, ασχολείται µε τις σεξουαλικές
περιπέτειες ενός πρέσβη. Βέβαια, δεν έφυγε µακριά από τους
υπολοίπους αρχηγούς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ κάντε ησυχία!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ακούσαµε µε προσοχή αναφορές ακόµα και από τον πολύ συµπαθή κ. Λεβέντη, τον οποίο
θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι η απόφαση των πολιτικών αρχηγών
υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας Κωνσταντίνο Καραµανλή για
το όνοµα της «Μακεδονίας» δεν έχει αλλάξει και η Ελλάδα έχει
µια εθνική θέση η οποία είναι αδιαπραγµάτευτη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τι λέει τώρα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Έχει αλλάξει, κυρία Μπακογιάννη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, ήσυχα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Βεβαίως, έχει αλλάξει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δηλαδή;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Και το ψηφίσατε, κύριε Καµµένε.
Είναι ντροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
µη ρωτάτε, διότι θα παίρνετε απαντήσεις και θα γίνει ειδικός κύκλος επί ενός λεπτού θέµατος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό να ακούσουµε τι λέει η Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ προχωρήστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μισό λεπτό. Εγώ αναφέροµαι στην απόφαση υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας για τη µη
χρήση του όρου «Μακεδονία» και ακούω την κ. Μπακογιάννη να
λέει ότι η θέση της έχει αλλάξει.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ψηφίσατε άλλη θέση προσωπικώς εσείς.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Προσωπικώς εγώ δεν έχω
ψηφίσει τέτοια θέση.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Βεβαίως, και ως µέλος της Κυβέρνησης.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα σας θυµίσω, κυρία Μπακογιάννη, ότι στην κυβέρνηση, στην οποία ήσασταν Υπουργός
Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός τότε Κώστας Καραµανλής
άσκησε βέτο για τη µη συµµετοχή των Σκοπίων µε τον όρο «Μακεδονία» στο ΝΑΤΟ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να
λέει ό,τι θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν είναι προσωπικό το ζήτηµα. Κάποτε ήσασταν στο ίδιο κόµµα. Εντάξει, υπάρχει ένα
θέµα. Δεν θα διευκρινιστεί εδώ. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο ελληνικός λαός και νοµίζω και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ακούν µε
ενδιαφέρον ότι η κ. Μπακογιάννη λέει ότι η θέση και απόφαση
του Συµβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Κωνσταντίνο
Καραµανλή για το όρο «Μακεδονία» έχει αλλάξει και δεν είναι
αυτή η θέση που εκπροσωπεί η Νέα Δηµοκρατία.
Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό αυτό, να το ακούει ο κόσµος
της Νέας Δηµοκρατίας και βεβαίως, οι Βουλευτές και ιδίως, οι
Μακεδόνες Βουλευτές.
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Έτσι δεν είπατε; Αν κάνω
λάθος, να το διορθώσω. Είπατε ότι έχει αλλάξει η απόφαση από
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα απαντηθεί µετά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Παρακαλώ, να απαντήσει
τώρα. Στα ιστορικά θέµατα δεν νοµίζω ότι υπάρχουν περιθώρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πάντως εντός της ύλης
του νοµοσχεδίου που συζητάµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εάν έχει αλλάξει η απόφαση
που ελήφθη από τους πολιτικούς Αρχηγούς υπό τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας Κωνσταντίνο Καραµανλή, εγώ πραγµατικά παραχωρώ τον χρόνο µου στην κ. Μπακογιάννη να απαντήσει. Είναι
πολύ σοβαρό θέµα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Επιτρέψτε µου να σας πω,
κύρια Μπακογιάννη, πριν απαντήσετε ότι ο κ. Καµµένος έθεσε
ένα πολύ γενικό ζήτηµα, εκτός της σηµερινής ατζέντας και εκτός
του σηµερινού νοµοσχεδίου, για το οποίο θα χρειαζόταν -δεν
είναι προφανώς κανένα ενδοοικογενειακό ή ενδοκοµµατικό θέµα
µίας πτέρυγας της Βουλής- να γίνει συζήτηση και µάλιστα µε
τους καθ’ ύλην αρµοδίους Υπουργούς και άλλους, από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής. Δεν µπορούν αυτά τα θέµατα να περνάνε
έτσι. Απλώς το λέω. Πείτε τη δική σας άποψη βεβαίως, αφού
προκληθήκατε επ’ αυτού.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Αντιλαµβάνεστε, κύριε Πρόεδρε,
ότι µία απάντηση χρειάζεται εδώ πέρα, διότι υπάρχει µια ιστορική
πραγµατικότητα και η ιστορική πραγµατικότητα αυτή δεν διαψεύδεται.
Πριν η Κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή πάει στο Βουκουρέστι, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, µε µοναδική εξαίρεση τότε
τον κ. Καρατζαφέρη, είχαν συµφωνήσει σε µία εθνική θέση, η
οποία ήταν «σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό,
erga omnes». Αυτή είναι η εθνική θέση, αυτήν υποστηρίξαµε στο
Βουκουρέστι, µε αυτήν κερδίσαµε το Βουκουρέστι και αυτή εξακολουθεί και είναι η θέση της χώρας.
Εάν µονοµερώς ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, σε αντίθεση µε
τον Υπουργό των Εξωτερικών, ακολουθεί διαφορετική πολιτική,
νοµίζω ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να το ξέρει. Εκείνη την εποχή
ο συνασπισµός, το σύνολο των κοµµάτων συµφώνησαν σε αυτήν
τη θέση, την οποία υποστήριξε ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας
Καραµανλής και εγώ στο Βουκουρέστι. Ο κ. Καµµένος τότε ήταν
Υφυπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αλλά δεν ψηφίσανε…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ….και επειδή οι προγραµµατικές
δηλώσεις, οι προγραµµατικές δηλώσεις του Κώστα Καραµανλή
εµπεριείχαν αυτήν τη θέση, οφείλω να θυµίσω στον κ. Καµµένο,
που ενδεχοµένως να του διαφεύγει, ότι ψήφισε τις προγραµµατικές δηλώσεις, ψήφισε δηλαδή τότε τη θέση την οποία εγώ λέω
σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Χειροκροτούν οι περισσότεροι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Νοµίζω ότι πια η θέση
της Νέας Δηµοκρατίας είναι ότι έχει ανατραπεί η απόφαση υπό
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και η Νέα Δηµοκρατία συµφωνεί
µε τη χρήση του όρου «Μακεδονία». Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο πολιτικό χαρακτηριστικό, που θα φανεί τις επόµενες µέρες κατά
πόσο θα συµφωνήσουµε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Η θέση της Κυβέρνησης…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως τα εθνικά θέµατα δεν είναι αυτά τα οποία πρέπει όπως
αναφέρθηκαν, να µη διευκρινίζονται.
Διευκρινίζω, λοιπόν, στον κ. Λεβέντη ότι τα πολιτικά αεροδρό-
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µια της Δωδεκανήσου, όπως κι όλης της Ελλάδας, µπορούν να
χρησιµοποιούνται και χρησιµοποιούνται καθηµερινώς από την
Πολεµική µας Αεροπορία, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Στη Ρόδο
υπάρχει µόνιµα ιπτάµενο µέσο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων και στην Κω το ίδιο. Και δεν θα πάρουµε άδεια από κανέναν, ούτε θα συµπεριλάβουµε το δικαίωµα των Ενόπλων
Δυνάµεων να κάνουµε χρήση των πολιτικών αεροδροµίων, ούτε
περιλαµβάνεται αυτό σε συµφωνίες ή σε έγγραφα τα οποία ανταλλάσσουµε µε οποιονδήποτε συµφωνήσει να κάνει ένα έργο
στη χώρα.
Νοµίζω ότι σήµερα ακόµα ακούστηκαν κι άλλα ενδιαφέροντα
ζητήµατα, αλλά δεν ακούσαµε τι λένε τα κόµµατα, ιδίως της Αντιπολίτευσης, για τα θέµατα που ερχόµαστε να αποφασίσουµε
την Τρίτη, το θέµα του χρέους.
Με προσοχή άκουσα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, ο οποίος είπε: «Το χρέος δεν είναι το µείζον. Το χρέος
δεν είναι το µείζον. Το µείζον είναι οι µεταρρυθµίσεις». Τον
άκουσα να λέει εξάλλου αργότερα ότι το ζητούµενο δεν είναι η
αξιολόγηση, η οποία θα γίνει. Βεβαίως και θα γίνει. Και η αξιολόγηση είναι κάτι για το οποίο πάλεψαν οι Κυβερνήσεις του συνασπισµού του ΠΑΣΟΚ µε τη Νέα Δηµοκρατία και δεν την
κατάφεραν. Αλλά το κατάφερε –και θα φανεί αυτό την Τρίτηαυτή η Κυβέρνηση.
Το δε θέµα του χρέους, όταν εµείς το θέσαµε -και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ- από την πρώτη στιγµή, µας έλεγαν
ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Και σήµερα στην Ευρώπη, ακόµα κι
εκείνοι που πολέµησαν το θέµα της συζήτησης για το χρέος,
αποδέχονται ότι πλέον το θέµα του χρέους αποτελεί µέρος της
ατζέντας.
Βλέπουµε τις Ηνωµένες Πολιτείες, µε παρέµβαση του ίδιου του
Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών, να µιλάνε για την ανάγκη
αναδιάρθρωσης του χρέους. Βλέπουµε ακόµα και τις δυνάµεις
εκείνες στη Γερµανία που αντιδρούσαν, να µιλούν για επιµήκυνση.
Αυτό είναι επιτυχία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι επιτυχία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και αυτήν
την επιτυχία θα πρέπει µέσα στη Βουλή των Ελλήνων να την αναφέρουµε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα πρέπει, όµως, να αναλογιστεί και ο καθένας την ευθύνη των
λεγοµένων του και το πώς φτάσαµε ως εδώ.
Ακούστηκαν κι άλλες αλήθειες. Με χαρά άκουσα τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως να λέει ότι σήµερα ζητείται
πρωτογενές πλεόνασµα 2% για το 2018. Αυτή η θέση, ακριβώς,
είναι η αντίθετη θέση από την οποία είχε πάρει ο Πρωθυπουργός
τότε κ. Σαµαράς. Ο κ. Σαµαράς είχε δεσµευθεί για 4,5% πρωτογενές πλεόνασµα.
Στο µάθηµα «πρωτογενές πλεόνασµα», δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, οφείλω να σας το αναγνωρίσω, αφήσατε µετεξεταστέο τον
κ. Σαµαρά και αυτή είναι µια πολύ σηµαντική αλλαγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι τα µέτρα τα
οποία επιβάλλονται έχουν βαριά φορολογία, φορολογία που πολλές φορές είναι δυσβάσταχτη για τον ελληνικό λαό. Όµως, είναι
το τελευταίο νοµοθέτηµα, το οποίο δεν αφορά µόνο µέτρα που
παίρνονται άµεσα, αλλά µέτρα που αποτελούν την ασφαλιστική
βαλβίδα σε περίπτωση που δεν θα βγουν αληθινές οι προβλέψεις
των ίδιων των δανειστών. Δεν ψηφίζουµε σήµερα τα µέτρα του
κόφτη.
Σήµερα για τελευταία φορά η Βουλή των Ελλήνων, πριν την
απόφαση της Τρίτης, παίρνει µια απόφαση η οποία θα δώσει τη
δύναµη στους Υπουργούς Οικονοµικών να πάνε στο Eurogroup
την Τρίτη και να συνδυάσουν την πορεία της Ελλάδας -που δεν
θέλουν ξανά να µπει σαν θέµα στο Eurogroup και σε κανένα Eurogroup- µε το µέλλον της Ελλάδας και τη διαγραφή του χρέους,
τη ρύθµιση του χρέους, την επιµήκυνση του χρέους.
Αυτό σηµαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα έπρεπε
σήµερα όλοι, εδώ, βεβαίως, και να σχεδιάσουν µια εθνική πολιτική που θα έχει σαν σκοπό τη µείωση της φορολογίας, τη δυνατότητα να υπάρχουν κινήσεις που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη
περαιτέρω.
Και αυτό θα συµβεί µόλις αρχίσει να τακτοποιείται κατ’ αρχάς
η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, εικόνα την οποία συνδιαµορ-
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φώνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ο καθένας φέρει την
ευθύνη του.
Αντί, λοιπόν, να κατηγορείται η χώρα προς το εξωτερικό, είναι
πολύ καλύτερο να συµπλεύσουµε όλοι µαζί σε µια εθνική γραµµή
και µετά την απόφαση της Τρίτης να παλέψουµε όλοι µαζί, κατ’
αρχάς, για την προστασία του ελληνικού λαού και ιδίως εκείνου
του µέρους του ελληνικού λαού που υπέστη τις µεγαλύτερες
πληγές από αυτήν την πολιτική των πέντε ετών. Να αγωνιστούµε
για να υπάρξει, πράγµατι, µείωση της φορολογίας, για να υπάρξουν επενδύσεις.
Και θα ήταν πολύ χρησιµότερο σήµερα να µην αναφερόµαστε
στη Νότια Αµερική. Άκουσα τη λέξη Βενεζουέλα πάρα πολλές
φορές σήµερα. Και θέλω να θυµίσω στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως ότι λίγο βορειότερα της Βενεζουέλας
υπάρχει µια χώρα που λέγεται Παναµάς.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
Και από τα χαρτιά του Παναµά προκύπτουν στοιχεία ότι κάποιοι συµπολίτες µας, επί πάρα πολλά χρόνια, όπως προκύπτει
και από τις λίστες Λαγκάρντ και από την ιστορία της Siemens
και από τις offshore εταιρείες που κυκλοφορούσαν, αντί να
πληρώνουν φόρους στο ελληνικό κράτος, βγάζανε τα λεφτά
τους στο εξωτερικό και δεν τιµωρήθηκε ποτέ κανείς, παρά
µόνο από αυτήν την Κυβέρνηση που ξεκίνησε και άνοιξε τις λίστες Λαγκάρντ, τις λίστες της Ελβετίας. Και πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει πολύ σύντοµα αυτή η Κυβέρνηση να
στείλει µια οµάδα δικαστών και στον Παναµά για να µπορέσουµε να χρεώσουµε εκείνους που λήστεψαν τον ελληνικό λαό.
Όµως, θα περίµενα, και περιµένω πάρα πολύ και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όλους εκείνους που τύγχαναν της ασυλίας
του κ. Σαµαρά να µη συνεχίσουν να τυγχάνουν της ασυλίας της
Νέας Δηµοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Δεν έχετε κανέναν λόγο να υπερασπίζετε τον κ. Παπασταύρου,
δεν έχετε κανέναν λόγο τον κ. Σάφα, λόγω του κ. Βενιζέλου, να
τον αφήνουµε στο απυρπόλητο. Αυτοί είναι στα 427 panama papers. Τα παρακλάδια των εταιρειών που παίρνανε µίζες από τα
εξοπλιστικά και από τη SIEMENS. Και αυτούς πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Και θα χαρώ πάρα πολύ εάν σε αυτή την προσπάθεια
είµαστε τουλάχιστον µαζί.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Πες και για τον Ερυθρό Σταυρό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ ησυχία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω και σχετικά µε το θέµα των
αποκρατικοποιήσεων. Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είµαστε
αντίθετοι στις αποκρατικοποιήσεις.
Όµως, η πρώτη αποκρατικοποίηση που θα πρέπει να κάνουµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και αναφέροµαι και στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ-, είναι η αποκρατικοποίηση του κράτους
από όλον αυτόν τον µηχανισµό που δούλεψε µέσα στη µεταπολίτευση, ευνοώντας συγκεκριµένα συµφέροντα διαπλεκόµενα:
Το παρακράτος του ΚΕΦΟΜΕΠ που αποφασίζανε πολιτικές
διώξεις επιχειρηµατιών και πολιτικών αντιπάλων. Το παρακράτος
του ΚΕΕΛΠΝΟ που έδινε διαφηµίσεις σε ανύπαρκτα sites και σε
εκβιαστές, σε κοµµατικούς υπαλλήλους. Το παρακράτος της
ΕΥΔΑΠ που διαφήµιζε το νερό και συνεχίζει να διαφηµίζει το
νερό, µοναδικό προϊόν χωρίς ανταγωνιστή. Γιατί; Για να συντηρεί
«ηµετέρους». Το παρακράτος των τραπεζών µε τις διαφηµίσεις
τις οποίες δίνανε.
Έχουµε στα χέρια µας την εξεταστική επιτροπή. Εκεί θα δούµε
τι ρόλο παίζανε τα media shop, τα media shop που παίρνανε 25%
και 40% επιστροφές από τις εταιρείες µέσων ενηµέρωσης. Και
θα είναι πολύ χρήσιµο να δούµε αυτές τις επιστροφές που τις δίνανε, σε ποιους.
Ιδιοκτήτης media shop που είναι στη λίστα του ΚΕΕΛΠΝΟ, της
ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, των τραπεζών, κατά το άρθρο 6, δεν έχει ούτε
φωτογραφία του στο διαδίκτυο και έχει διαχειριστεί δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είναι η ώρα να ανοίξουν οι λογαριασµοί και στο Ντουµπάι.
Είναι η ώρα να ανοίξουν οι λογαριασµοί και στην Ελβετία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς τους ευνοείτε αυτούς.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρό-
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εδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Πάλι εσείς, κυρία Βούλτεψη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εσείς των media shop είστε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς τους ευνοείτε αυτούς µε την παράταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Όποτε µιλάει ο κ. Καµµένος παρεµβαίνετε.
Δεν είναι σωστό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ε, κάτι θα έχει µε κανένα
media shop η κ. Βούλτεψη, προφανώς.
Λοιπόν, είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τους ευνοείτε µε την παράταση που τους
δίνετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θέλετε να συνεχίσετε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ρώτα τον κ. Παππά τι σηµαίνει αυτό που
είπες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να ρωτήσω τον κ. Παππά
τι σηµαίνει; Ο κ. Παππάς µέχρι τώρα δεν έχει διαχειριστεί κρατικά
κονδύλια σε media shop. Εσείς τα χειριζόσασταν ως ειδική δηµοσιογράφος σε προεκλογικές καµπάνιες, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δίνετε παράταση...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συνεχίζετε τώρα; Κυρία
Βούλτεψη, να µη σας ανακαλέσω στην τάξη. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα ανοίξουν όλα. Και µην
προσπαθείτε να βρείτε. Αυτή η πλευρά δεν έχει κυβερνήσει. Ο
κ. Παππάς δεν ήταν ποτέ Υπουργός για να µοιράζει στα media
shop διαφήµιση και να παίρνει επιστροφές.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Στις επιστροφές δίνετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μα, σας παρακαλώ! Σταµατήστε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όµως, σας βλέπω και ανησυχείτε πολύ. Σας συστήνω να ανησυχείτε περισσότερο από εδώ
και πέρα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι σε αυτή τη συζήτηση είναι πολύ σηµαντικό ότι λειτούργησε η συζήτηση στο
Κοινοβούλιο και η δηµοκρατία. Όταν κατατέθηκε η τροπολογία
για τα ειδικά µισθολόγια, ήταν µια τροπολογία που πράγµατι διέλυε ολόκληρους κλάδους που στηρίζουν αυτή τη στιγµή το κράτος. Οι Ένοπλες Δυνάµεις, τα Σώµατα Ασφαλείας, το Λιµενικό
Σώµα, οι Έλληνες δικαστές ανήκουν σε ειδικά µισθολόγια, διότι
δεν κάνουν τη συνήθη εργασία άλλων εργαζοµένων οι αστυνοµικοί, οι οποίοι εργάζονται ιδίως τα τελευταία χρόνια για το θέµα
της µεταναστεύσεως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα ψηφίσεις σήµερα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αλήθεια, η σύµβαση του
ΝΑΤΟ προχώρησε, κύριε Δένδια, και όπως είδατε, έχουµε µηδενικές ροές. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε, γιατί την
πολεµήσατε στην πρώτη ηµέρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Είστε ευχαριστηµένος;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είµαι ευχαριστηµένος που
υπάρχουν µηδενικές ροές. Εσείς δεν είστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Είστε ευχαριστηµένος; Πότε έφτασε
πλοίο του ΝΑΤΟ σε λιµάνι στα ελληνικά νησιά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μη ρωτάτε, παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Δένδια, σας είπα ότι σταµάτησαν οι µεταναστευτικές ροές. Το θέµα είναι να πιάσει ο 6ος Στόλος τα λιµάνια ή να σταµατήσουν οι ροές; Αυτό το πετύχαµε.

10287

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ο 6ος Στόλος είναι, κύριε Καµµένε;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ο 6ος Στόλος στα λιµάνια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, µη ρωτάτε, διότι θα δέχεστε απαντήσεις.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο κ. Δένδιας κρίνει τις θέσεις, κρίνει και τα αποτελέσµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μήπως είναι ο 7ος , ο 8ος , ο 9ος και ο
10ος ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Δένδια, παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Οι Ένοπλες Δυνάµεις, λοιπόν…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Εγώ δεν έκανα ποτέ προσωπικές αναφορές. Αλλά δεν ανέχοµαι κιόλας αναφορές πέραν της αλήθειας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τι θα θέλατε; Δεν κατάλαβα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Στον Πρόεδρο µιλάω, όχι σε σας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θέλετε να συνεχίσετε να µιλάτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Γιατί συνήθως διαψεύδει ο
Αρχηγός µετά. Μιλάτε εσείς εναντίον του ΝΑΤΟ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Καµµένε, προχωρήστε στην αγόρευσή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Συνεχίστε την καταµέτρηση στόλων.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να τους καταµετρήσουµε,
λοιπόν.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι και αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν όλη αυτήν
τη βαριά δουλειά για τη µετανάστευση ήταν οι αστυνοµικοί, οι
λιµενικοί και οι Ένοπλες Δυνάµεις. Και βεβαίως, η κατάργηση
των αυξήσεων στα ειδικά µισθολόγια ήταν κάτι που ξεκίνησα από
την αρχή να πω ότι δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό.
Μετά από σκληρή διαβούλευση και παρέµβαση του ίδιου του
Πρωθυπουργού και των Υπουργών που εκαλούντο σε αυτά τα ειδικά µισθολόγια να πάρουν θέση, προστέθηκε η τροπολογία, η
οποία προβλέπει ξεκάθαρα, σε περίπτωση που ισοδύναµη δηµοσιονοµική εξοικονόµηση επιτευχθεί από τα εµπλεκόµενα Υπουργεία, να µην εφαρµοστεί το σχέδιο.
Όσον αφορά, λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, θέλω να
ξεκαθαρίσω ότι τα 27,3 εκατοµµύρια ευρώ του 2017 και τα 27,3
εκατοµµύρια ευρώ του 2018 θα εξασφαλιστούν στο σύνολό τους
από τον κωδικό 6.900, µε τίτλο «Νέα προτεραιοποίηση για εξοπλιστικά προγράµµατα». Προγράµµατα, δηλαδή εξοπλιστικά, τα
οποία δεν συνεχίζονται για πολλούς λόγους, θα καλύψουν τα
18,6 εκατοµµύρια από τα 27…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν επιτρέπεται αυτό που λέτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τι δεν επιτρέπεται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πολύ. Κρατείστε τις ενστάσεις σας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Με συγχωρείτε, έχετε επικοινωνήσει µε την τρόικα και σας είπε ότι δεν επιτρέπει να
υπάρχει µεταγραφή από ισολογισµό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ο νόµος το λέει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όχι, κύριε Δαβάκη. Όχι,
κύριε Δαβάκη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Δαβάκη.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Δαβάκη, εσείς προτείνετε την
περικοπή των ειδικών µισθολογίων στους στρατιωτικούς, δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ξέρετε ποιος είναι ο κώδικας 6900;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Φέρε µια τροπολογία!
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Για τους αστυνοµικούς να µας
πεις!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ! Δεν είµαστε εκπρόσωποι οµάδων εδώ. Κι εσείς, κύριε Καµµένο, µην απευθύνεστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Δαβάκη, σας ενηµερώνω, ότι όπως κάνατε κι εσείς προς όφελος του ελληνικού
Δηµοσίου, όπου σαν Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας µεταγράψατε
σε ΧΕΠ παλαιές αµυντικές δαπάνες…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν έπρεπε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Βεβαίως και καλά κάνατε.
Το ίδιο έκανε και ο κ. Αβραµόπουλος.
Το ξέρετε ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχουν 100 εκατοµµύρια από
ΧΕΠ του 2015 στο 2016, τα οποία είναι αδιάθετα; Για ποιο λόγο,
λοιπόν, τα 27 αυτά εκατοµµύρια να µην δοθούν από τα εξοπλιστικά στον κωδικό της πληρωµής των ένστολων, οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους για να λειτουργούν όπως οι αστυνοµικοί και
οι λιµενικοί για τη µετανάστευση;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Φέρε µια τροπολογία!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Για τα Σώµατα Ασφαλείας να πεις.
Μας λέει για κωδικούς του αέρα!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τα Σώµατα Ασφαλείας. Και
τα Σώµατα Ασφαλείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κυριαζίδη, θα σταµατήσετε; Σας παρακαλώ! Δεν βρίσκεστε σε διαδικασία πολιτικής ανάκρισης. Σε διαδικασία πολιτικής ανάκρισης βρίσκεστε,
νοµίζετε; Σας παρακαλώ!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Κυριαζίδη, γιατί στεναχωριέστε; Εσείς, θα έπρεπε να στεναχωριέστε, προκειµένου
οι αστυνοµικοί να µην έχουν περικοπές. Εσείς, στεναχωριέστε να
έχουν περικοπές για να µην τους χάσετε από πελατεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κι εσείς, κύριε Πρόεδρε,
µην προχωράτε σε λεπτοµέρειες µηχανισµού.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα τους χάσετε, τι να κάνουµε; Εµείς προστατεύουµε τις κατηγορίες αυτές των ειδικών
µισθολογίων.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
Και τους προστατεύουµε, γιατί ξέρουµε τη δουλειά που κάνουν. Και αφήστε τα. Κυριακή κοντή γιορτή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Προχωρώ λοιπόν, και λέω
ότι ήδη κατατέθηκαν οι κωδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
που διασφαλίζουν το σύνολο του ποσού.
Παράλληλα προχωράµε, κύριε Θεοδωράκη, στην αξιοποίηση
της περιουσίας 34 δισεκατοµµυρίων ευρώ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σε αξιοποίηση που έρχεται την άλλη εβδοµάδα, µε
νόµο που είναι ήδη στη Διαύγεια, για τη δυνατότητα εκµίσθωσης,
εγκαταστάσεων µε τουλάχιστον 5% επί της αντικειµενικής αξίας
τον χρόνο. Προχωράµε σε ρύθµιση που θα έλθει, ώστε η επιτροπή εξοπλισµών να µπορεί να πουλά παλιά υλικά µη χρήσιµα
για τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Έχουµε ατέλειωτα στοκ από πυροµαχικά συγκεκριµένου διαµετρήµατος για όπλα που δεν υπάρχουν πια. Έχουµε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε υφιστάµενο υλικό. Ε, λοιπόν, αυτό, όλο
το υλικό, δεν θα συνεχίσει να µένει στις αποθήκες. Και κυρίως…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πού θα πάει;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εδώ θα σας στενοχωρήσω.
Έχουµε πλέον -µετά τις δικαστικές διερευνήσεις από εταιρείες
που καταδικάστηκαν τελειωτικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για δωροδοκίες- τη δυνατότητα, µε τη συγκρότηση επιτροπών που έχει γίνει, να µπορέσει να αποζηµιωθεί το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας και ο προϋπολογισµός του για υποθέσεις µιζών,
που εσείς κλείσατε τα µάτια από την εποχή του ΠΑΣΟΚ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η «Ραϊµένταλ» µόνο προσφέρει διά του δικηγόρου της γύρω
στα 200 εκατοµµύρια για τη δωροδοκία, η οποία τελεσίδικα αποφασίστηκε σε γερµανικό δικαστήριο. Δηλαδή, µου λέτε τώρα ότι
αυτά τα χρήµατα, µόνο αυτής της εταιρείας που ανέφερα αυτήν
τη στιγµή, είναι ουσιαστικά ο προϋπολογισµός δύο ετών για όλα
τα Υπουργεία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Τα πήρατε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να τα πάρουµε ή να µην
τα πάρουµε; Τι λέτε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι λυσάµε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, µην απαντάτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Την άλλη εβδοµάδα, λοιπόν,
που θα είστε εισηγητής, πιστεύω να το ψηφίσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και ο Τσακαλώτος γελάει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία. Σταµατήστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω λέγοντας ότι υπήρξαν και αλλαγές στη
δηµοκρατική ….
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και ο Υπουργός Οικονοµικών γελάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Καµµένε, ένα, µισό
λεπτό, µε συγχωρείτε. Σας παρακαλώ πολύ! Εντάξει!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μα, να στενοχωριούνται
που θα πάρει λεφτά ο κόσµος; Δεν το έχω καταλάβει!
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξαν και αλλαγές
σε άρθρα τα οποία ήρθαν, που δείχνουν όλη την καλή πρόθεση
της Κυβέρνησης να κάνει δηµοκρατικό διάλογο. Η εξίσωση του
ποσοστού φορολογίας του ΟΠΑΠ µε στοιχηµατικές εταιρείες
δίνει ευκαιρίες και στους δύο, στις µεν στοιχηµατικές εταιρείες
να σταµατήσουν να λειτουργούν µέσω Μάλτας και Ντουµπάϊ και
panama papers, να έρθουν εδώ να ανοίξουν στην Ελλάδα τις
εταιρείες τους, να προσλάβουν Έλληνες εργαζόµενους και να
πληρώνουν φορολογία, αλλά και στον ΟΠΑΠ να δώσει τέλος
πλέον σε αυτή τη διαµάχη µε το ελληνικό δηµόσιο, να αποσύρει
την αγωγή του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ, πράγµα που θα διευκολύνει και τον ΟΠΑΠ να λειτουργήσει και τους εργαζόµενους
του, αλλά και στοιχηµατικές εταιρείες να µην περνούν µέσω φορολογικών παραδείσων, που καταλήγουν καµµιά φορά, όπως είδαµε από την πολιτική κρίση στην Μάλτα, ακόµα και σε πολιτικά
πρόσωπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι βέβαιος ότι πολλοί από
την Αντιπολίτευση που µιλήσατε σήµερα, όταν θα βλέπετε την
κασέτα της οµιλίας σας την Τρίτη το βράδυ ή την Τετάρτη το
πρωί θα µετανιώσετε. Εµείς σας βεβαιώνουµε ότι δεν θα µετανιώσουµε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω
να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν υπάρχει «κύριε Πρόεδρε». Μόνο εγώ ανέφερα το όνοµά σας. Κανείς άλλος δεν το
ανέφερε. Από εκεί πέρα εάν αισθάνεστε ότι όποιος µιλάει για την
Αστυνοµία πρέπει να …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εδώ µας απάντησε προσωπικά.
Δεν πρέπει να κάνω αναφορά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ πολύ! Ίσαίσα ο Υπουργός µπήκε και σε λεπτοµέρειες, οι οποίες δεν ήταν
της παρούσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ποιες λεπτοµέρειες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Λοιπόν, ξέρει ο κύριος
Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Είναι προσωπικό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κύριος Πρωθυπουργός
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Αλέξης Τσίπρας έχει τον λόγο.
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παρακαλώ! Με συγχωρείτε, από εκεί τον ενθουσιασµό τον καταλαβαίνω, από εδώ τι γίνεται; Τι συµβαίνει; Ηρεµήστε λίγο.
Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, πριν από δύο εβδοµάδες στη συζήτηση που
διεξήχθη στη Βουλή για το ασφαλιστικό και φορολογικό νοµοσχέδιο, ξεκίνησα την οµιλία µου αναφέροντας ότι εξαιτίας µιας
λάθος εκτίµησης των κοµµάτων που συµµετείχαν στο κίνηµα
«Μένουµε Ευρώπη», η Αντιπολίτευση σήµερα βρίσκεται σε ένα
στρατηγικό αδιέξοδο.
Και σήµερα νοµίζω ότι η οµιλία του κ. Μητσοτάκη αλλά και όσα
µεσολάβησαν αυτή την εβδοµάδα αποδεικνύουν µε τον πιο εύγλωττο τρόπο αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο.
Κατηγόρησα πριν από δυο εβδοµάδες την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι από ένα κατ’ εξοχήν κόµµα διακυβέρνησης έχει µετατραπεί σε ένα κόµµα διαµαρτυρίας. Κατηγόρησα και τον κ.
Μητσοτάκη ότι βαυκαλίζεται ως µεταρρυθµιστής, αλλά επί της
ουσίας δεν προτείνει καµµία ουσιαστική µεταρρύθµιση. Δεν
τολµά να προτείνει κάποια ουσιαστική µεταρρύθµιση.
Και βεβαίως κατηγόρησα τον κ. Μητσοτάκη ότι διαρκώς, µε
υβριστικό τρόπο, λέει όχι σε όλα όσα η παράταξή του ψήφισε τις
κρίσιµες εκείνες ηµέρες του Ιούλη και του Αυγούστου. Γιατί η
συµφωνία την οποία εφαρµόζουµε σήµερα και κλείνει αυτός ο
κύκλος –και ήταν επιλογή µας να είναι εµπροσθοβαρώς οι εφαρµοστικοί νόµοι της συγκεκριµένης συµφωνίας- είναι η συµφωνία
που ψηφίσατε.
Όµως, από το να βρίσκεται κανείς σε στρατηγικό αδιέξοδο
µέχρι να οδηγείται και σε κινήσεις ακραίου πολιτικού σουρεαλισµού, υπάρχει µια διαφορά.
Την προηγούµενη Τρίτη ξύπνησα το πρωί και διάβασα τις εφηµερίδες. Και διάβασα την έγκριτη εφηµερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,
µια εφηµερίδα της συντηρητικής παράταξης, που δεν υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, που είχε τον τίτλο: «Δύο “όχι” και δύο “ναι” από
τη Νέα Δηµοκρατία». Και λέω τι ακριβώς θέλει να πει; Θα καταψηφίσει έµµεσους φόρους και κόφτη, θα υπερψηφίσει το νέο ταµείο και τα κόκκινα δάνεια η Νέα Δηµοκρατία, έγραφε «Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και επειδή το γράφει «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»; Έπεσε έξω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ! Μην
αντιδράτε καθόλου. Είµαστε ακόµα στην αρχή της οµιλίας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ακούσαµε
τον κ. Μητσοτάκη µε πολύ µεγάλη προσοχή. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Είναι δείγµα πολιτικού πολιτισµού αυτό.
Τι µεσολάβησε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τι µεσολάβησε;
Τι ακριβώς συνέβη; Μήπως η έγκριτη εφηµερίδα δεν είχε σωστό
ρεπορτάζ; Μήπως συνέβη αυτό;
Την επόµενη ηµέρα είδαµε µια δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαµαρά, ο οποίος, µεταξύ άλλων και αφού κατηγόρησε εµένα προσωπικά και τον ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας
χάραξε τη γραµµή. Διότι στη δήλωση αυτή –τα άλλα είναι γνωστά, τα όσα µας κατηγορεί- αναφέρθηκε στο εν λόγω ταµείο µε
όρους ιδιαίτερα απαξιωτικούς. Κατήγγειλε στην ουσία το νέο ταµείο, πράγµα που άφηνε πολύ λίγα περιθώρια στον κ. Μητσοτάκη
να ακολουθήσει τις αρχικές σκέψεις, τις οποίες βεβαίως η έγκριτη εφηµερίδα ορθώς στο ρεπορτάζ της ανέφερε την προηγούµενη Τρίτη.
Κάποιοι µίλησαν για θράσος του κ. Σαµαρά. Αφού λεηλάτησε
το ΑΕΠ της χώρας και έφερε µέτρα δεκάδων δισεκατοµµυρίων
ευρώ, σήµερα έρχεται να δώσει γραµµή στον κ. Μητσοτάκη για
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το τι θα κάνει σε σχέση µε το τι θα ψηφίσει και τι δεν θα ψηφίσει.
Κάποιοι άλλοι µίλησαν για δειλία του κ. Μητσοτάκη. Εγώ θα πω
ότι συµβαίνει κάτι χειρότερο: είναι ο συνδυασµός θράσους και
δειλίας.
Και αυτό προκύπτει από τη σηµερινή σας οµιλία, κύριε Μητσοτάκη. Αφιερώσατε το πρώτο µισό της οµιλίας σας, και λίγο παραπάνω, στις γνωστές ύβρεις. Και τι δεν είπατε σήµερα:
«ψεύτης», «απατεώνας», «άσχετος», τα πάντα. Βεβαίως, πρέπει
να πω ότι το κάνατε µε πολύ µεγάλη επιτυχία, διότι ενθουσιάσατε
το ακροατήριο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι στο άλλο µισό της οµιλίας σας,
στο οποίο προσπαθήσατε να δώσετε ένα στίγµα αντιπρότασης,
δεν είχατε καθόλου επιτυχία, διότι ούτε µια φορά δεν χειροκροτηθήκατε από τα έδρανα της Αντιπολίτευσης.
Θέλω όµως να σας συγχαρώ, διότι σήµερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό δώσατε τη µαγική λύση που όλοι
περιµέναµε για την έξοδο από την κρίση. Και ποια είναι αυτή η
µαγική λύση; Να έχουµε, λέει, για πέντε χρόνια 2% αντί για 3,5%
πλεόνασµα και 4% ανάπτυξη.
Πού ήσασταν τόσο καιρό, κύριε Μητσοτάκη, και δεν µας λέγατε ότι αυτή είναι η λύση, να µάθουµε κι εµείς ότι η λύση είναι
χαµηλότερα πλεονάσµατα και υψηλότερη ανάπτυξη; Εξαιρετική
πρόταση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Πού σας είχαµε τόσον καιρό; Άραγε, γιατί οι Κυβερνήσεις σας,
κύριε Μητσοτάκη, στις οποίες συµµετείχατε, δεν το κατάφεραν
αυτό; Γιατί εσείς, αντί για 2%, είχατε υπογράψει και είχατε δεσµευτεί για 4,5% πλεονάσµατα για πάρα πολλά χρόνια και αντί
για ανάπτυξη…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αντί για ανάπτυξη;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …φέρατε
25% ύφεση, 25% καταστροφή του εθνικού πλούτου και τολµάτε
και µιλάτε. Ήταν 25%. Θέλετε να σας το θυµίσω εγώ;
Το 2009 –δεν ήσασταν εσείς, ήταν η κυβέρνηση Παπανδρέουη ύφεση ήταν στο 4,4%. Το 2010, στο 5,4% η ύφεση. Το 2011,
όταν έκανε τη στροφή ο κ. Σαµαράς και από αντιµνηµονιακός
έγινε µνηµονιακός, στην κυβέρνηση Παπαδήµου, στο 8,9% η
ύφεση. Το 2012, εκλογή της κυβέρνησης Νέας ΔηµοκρατίαςΠΑΣΟΚ, στο 6,6% η ύφεση. Το 2013, στο 3,9% η ύφεση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Παρακάτω;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Πού είναι η
ανάπτυξη; Γιατί δεν τα φέρνατε τότε εσείς;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ! Καθίστε
ήσυχα! Κάντε ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Σας ενοχλούν τα νούµερα, διότι τα νούµερα λένε την αλήθεια.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από τα θεωρεία)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, θα αποµακρυνθεί
µόνος του ο κύριος.
Εσείς είστε εδώ, όµως, και παρακαλώ µη διακόπτετε, κύριοι
συνάδελφοι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μιλήσατε
για το 2014-2015. Θα σας πω, λοιπόν, και για το 2014…
Καλά, µην κοιτάτε πάνω. Δεν πειράζει. Συµβαίνουν αυτά. Δεν
χρειάζεται να διακόψουµε τη συνεδρίαση. Έχει ξανασυµβεί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε αυτή την ευφορία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Άλλωστε,
νοµίζω ότι, όταν δεν αφήνετε έναν οµιλητή να µιλήσει, δίνετε το
έναυσµα σε όσους µάς παρακολουθούν να κραυγάζουν.
Μιλάτε λοιπόν για 4% ανάπτυξη, που θα φέρετε εσείς µε µαγικό τρόπο, όταν όλα τα χρόνια που κυβερνήσατε συρρικνώσατε
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας κατά είκοσι πέντε µονάδες. Και αναφέρεστε διαρκώς στο 2014, που καταφέρατε βεβαίως να υπάρξει ένας ισοσκελισµός. Και το 2015, όµως, που
κατηγορείτε εµάς, ήταν -0,2%. Δεν υπήρξε ύφεση. Και το 2016
που διανύουµε τώρα, όλες οι προβλέψεις λένε ότι η χώρα έχει
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πολύ σηµαντικές πιθανότητες να κλείσει το 2016 –και θα φανεί
αυτό τον ερχόµενο Απρίλιο από τα αποτελέσµατα της EUROSTAT- µε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Πάµε παρακάτω. Ανεργία. Όταν ξεκίνησε η υπαγωγή της
χώρας στα µνηµόνια, κύριε Μητσοτάκη –και θέλω πραγµατικά
εδώ να κάνω αυτή την επισήµανση, διότι κάποιοι από εσάς µιλήσατε για άρση εθνικής κυριαρχίας, µια βαριά λέξη–, ξεχνάτε ότι
αυτή η άρση της κυριαρχίας επιβλήθηκε στη χώρα όταν αποφασίστηκε, και µάλιστα χωρίς να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, να
υπαχθούµε στο πρώτο µνηµόνιο και σε πολιτικές, οι οποίες ήταν
πολιτικές λεηλασίας των µέσων στρωµάτων και διάλυσης της κοινωνικής συνοχής και πολιτικές που αύξησαν την ανεργία από
9,6% το 2009, στο 27,5% που παραλάβαµε εµείς το 2015.
Πού ήσασταν, λοιπόν, εσείς, κύριε Μητσοτάκη, όλα αυτά τα
χρόνια; Ποιος κυβερνούσε τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια; Ποιον
κοροϊδεύετε ότι έχετε µεταρρυθµιστικές προτάσεις κι ότι είστε
ο µεταρρυθµιστής, που, ξαφνικά και µε µαγικό τρόπο, όλα όσα
δεν κάνατε όσο κυβερνούσατε, εφαρµόζοντας πιστά όλα όσα
µάς έλεγαν οι δανειστές, παρ’ όλο που ίδιοι παραδέχονταν τότε
ότι ήταν λάθος, θα τα κάνετε τώρα;
Τις είκοσι πέντε µονάδες ύφεση θα τις κάνετε τέσσερις µονάδες ανάπτυξη εσείς, µε τις µεταρρυθµίσεις που έχετε. Και γιατί
δεν µας τις λέτε κι εµάς αυτές τις µεταρρυθµίσεις; Μήπως είναι
µεταρρυθµίσεις τύπου ΔΝΤ; Αλλά µας είπατε πάλι, για άλλη µια
φορά, τη σταθερή θέση του κ. Σόιµπλε, ότι το πρόβληµα δεν είναι
το χρέος.
Το πρόβληµα µε τη διαπραγµάτευση, κύριε Μητσοτάκη, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι δεν διαπραγµατευόµαστε µε
έναν, αλλά µε πολλούς και ότι σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το
µωσαϊκό, έχουµε από τη µια µεριά το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να ζητάει σκληρές, πολύ σκληρές, µεταρρυθµίσεις κι επιπλέον µέτρα, αλλά ταυτόχρονα να λέει ότι η Ελλάδα χρειάζεται
διαγραφή χρέους και από την άλλη µεριά έχουµε τους Ευρωπαίους εταίρους να λένε ότι είναι υπερβολικά τα µέτρα που ζητάει
το ΔΝΤ, χρειάζεται µεγαλύτερη ελαστικότητα, οι µεταρρυθµίσεις
που έχουν γίνει στην Ελλάδα είναι επαρκείς, αλλά δεν µπορούµε
να δώσουµε διαγραφή χρέους. Αυτό είναι το πρόβληµα µε τη
διαπραγµάτευση.
Το πρόβληµα µε εσάς ξέρετε ποιο είναι; Ότι ταυτίζεστε µε τις
χειρότερες των θέσεων των δανειστών. Θέλετε σκληρές µεταρρυθµίσεις, αλλά δεν θέλετε χρέος. Είστε µε το ΔΝΤ στις σκληρές
µεταρρυθµίσεις και µε τον κ. Σόιµπλε στο ζήτηµα του χρέους.
Αλλά τουλάχιστον σε αυτή την οµιλία σας, κύριε Μητσοτάκη,
µας είπατε ότι αυτές οι φοβερές ιδέες που έχετε, οι οποίες θα
εκτινάξουν την οικονοµία και θα πάνε στο 4% την ανάπτυξη, κι
αυτές οι φοβερές ιδέες που έχετε να ανταλλάξετε µε τους εταίρους, προκειµένου το πλεόνασµα από 3,5% -4,5% είχατε υπογράψει εσείς- να γίνει 2%, θα τις εφαρµόσετε στην πενταετία
2017-2021, δηλαδή από το 2017.
Τι έγινε, κύριε Μητσοτάκη; Να µη φεύγουµε ακόµα; Να περιµένουµε ως το 2017;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άκουσα βέβαια πριν από εσάς τον κ. Σταµάτη από αυτό εδώ
το Βήµα, τον στενό συνεργάτη του κ. Σαµαρά, να λέει ο άνθρωπος ότι την άνοιξη του 2017 θα γίνουν εκλογές. Το «Εκλογές
τώρα. Φύγετε αµέσως» έγινε «άνοιξη του 2017». Σας ευχαριστούµε πολύ που µας δίνετε έναν ακόµη χρόνο, θα σας πω όµως,
κάτι. Η αριστερή παρένθεση ξεχείλωσε πια και θα ξεχειλώσει κι
άλλο. Εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέµβρη του 2019, είτε το θέλετε
είτε όχι. Και θα τις χάσετε κι αυτές, όσο επιµένετε σε µια πολιτική
να άγεστε και να φέρεστε από τους ακραίους στο κόµµα σας και
από τη διαπλοκή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επιτρέψτε µου, όµως, σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να φρεσκάρω λίγο τη µνήµη κάποιων µέσα σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα, διότι πράγµατι υπάρχει ένα ζήτηµα µνήµης.
Ξεχνούν όχι τι συνέβη τα τελευταία σαράντα χρόνια, αλλά µόλις
πριν από λίγους µήνες ξεχνούν τι συνέβη.
Θα σας θυµίσω, λοιπόν, κύριοι της Αντιπολίτευσης, δύο γεγονότα που επιµένετε να αφαιρείτε επιµελώς από τη µνήµη σας. Το
πρώτο συνέβη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015 σε αυτήν
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εδώ την Αίθουσα, σε δύσκολες στιγµές, ήταν η έγκριση της συµφωνίας που πετύχαµε µε τους δανειστές, µιας συµφωνίας που
ψηφίσατε και εσείς της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και
από το Ποτάµι, µιας συµφωνίας που περιείχε συγκεκριµένες δεσµεύσεις, οι οποίες εξειδικεύονται σε µέτρα και σε εφαρµοστικούς νόµους.
Αλλά την ίδια στιγµή έδινε και µια προοπτική και διαπραγµάτευσης, για να υπάρξουν πραγµατικά µέτρα προστασίας των πιο
ευάλωτων, αλλά και µια προοπτική στη χώρα να σταθεί στα
πόδια της. Διότι για πρώτη φορά εµπεριείχε µια ρητή δέσµευση,
που τώρα πάει να γίνει πραγµατικότητα, µεθαύριο, και αφορά
την αποµείωση του χρέους.
Και δώσαµε µάχη, για να δίνει προοπτική αυτή η συµφωνία, να
µην είναι οτιδήποτε µας ζητήσουν οι δανειστές. Όµως τότε θυµάµαι επανειληµµένα µας λέγατε, τις δύσκολες ώρες εκείνες:
«Φέρτε συµφωνία και ό,τι να είναι, αρκεί να µείνουµε στο ευρώ.».
Αυτό µας λέγατε.
Και µου κάνει εντύπωση η σηµερινή σας στάση. Γιατί αυτά που
θα ψηφίσουµε σήµερα είναι απολύτως στο πλαίσιο της συµφωνίας του περασµένου Ιουλίου.
Όµως, µάλλον η επιλεκτική σας αµνησία είναι πιο βαθιά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βάλατε την Ελλάδα σε αναγκαστική διαχείριση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μπήκε η χώρα σε καθεστώς
αναγκαστικής διαχείρισης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε. Εδώ ήµασταν όλοι και
τότε.
Ήµασταν και τότε εδώ, κύριε Τζαβάρα. Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είναι ζωντανός ο διάλογος.
Πάντα µε ευγενικό τρόπο γίνονται οι διακοπές.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε.
Η επιλεκτική σας αµνησία, λοιπόν, κύριε Τζαβάρα, είναι πιο
βαθιά, αφού ξεχνάτε -και αυτό το κάνετε διαρκώς- και τον λόγο
για τον οποίο µετά από αυτή τη συµφωνία βρεθήκατε ξανά στα
έδρανα της Αντιπολίτευσης.
Ξεχνάτε διαρκώς, µα διαρκώς, και θέλετε να διαγράψετε από
τη µνήµη σας αυτό το γεγονός, ότι στον τόπο έγιναν εκλογές όχι
µόνο τον Γενάρη του 2015, αλλά και τον Σεπτέµβριο του 2015,
µετά τη συµφωνία του Ιούλη, που κι εσείς ψηφίσατε. Και πήγαµε
σε εκλογές, διότι ήταν χρέος µας να θέσουµε στην κρίση του ελληνικού λαού την επιλογή µας να προχωρήσουµε στη βάση
αυτής της συµφωνίας που καταλήξαµε µε τους εταίρους.
Και πήγαµε σε εκλογές, έχοντας τη συµφωνία στο τραπέζι
ανοιχτά και ειλικρινά, για τη µάχη που δώσαµε, γι’ αυτά που καταφέραµε να κερδίσουµε, αλλά και γι’ αυτά στα οποία αναγκαστήκαµε να συµβιβαστούµε.
Δεν καταφέραµε, πράγµατι, να πετύχουµε όλα όσα θέλαµε,
υπό το βάρος ενός δυσµενέστατου συσχετισµού στην Ευρώπη.
Όµως, δεν ήταν και λίγα αυτά που πετύχαµε και ο ελληνικός
λαός µάς εµπιστεύθηκε ξανά στις νέες συνθήκες. Το ξεχνάτε
αυτό. Πασχίζετε διαρκώς να βγάλετε τον ελληνικό λαό αδαή,
εξαπατηµένο, ηλίθιο. Δεν χωρά στο µυαλό σας η ιδέα ότι ο λαός
είπε τον Σεπτέµβρη που µας πέρασε «και δυσκολίες αντέχουµε,
αρκεί να µη γυρίσουν πίσω αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα».
Δεν χωρά αυτό στο µυαλό σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και εγκαλείτε εµάς! Για τι ακριβώς µας εγκαλείτε; Που προχωράµε ακριβώς τον δρόµο που όρισε η συµφωνία του Σεπτέµβρη και δεν την ξεχνάµε ούτε στιγµή, σε αντίθεση µ’ εσάς που
δεν θέλετε να τη θυµάστε;
Τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφή. Δεν
χρήζουν ερµηνειών ούτε στρεβλώσεων. Είναι γεγονός ότι καταφέραµε να ακυρώσουµε πολλές από τις καταστρεπτικές δεσµεύσεις των κυβερνήσεων του κ. Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου, που
συγκροτούσαν το πλαίσιο της πέµπτης αξιολόγησης, που δεν
έκλεισε ποτέ και η οποία βρέθηκε µπροστά µας όταν αναλάβαµε
τη διακυβέρνηση του τόπου, τον Γενάρη του 2015.
Και αυτές τις δεσµεύσεις φαίνεται να τις ξεχνάτε, τις µαζικές
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απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα, το lockout, τις απολύσεις και τις
µειώσεις µισθών στο δηµόσιο, τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος
για τις επικουρικές συντάξεις, που σήµαινε ότι θα εξαφανιζόντουσαν τελείως.
Μήπως αυτές είναι οι µεταρρυθµίσεις που θέλετε να ανταλλάξετε, για να πάρουµε 2% πλεόνασµα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μια χαρά είναι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μια χαρά
είναι αυτά. Α, εντάξει!
Αν είναι µια χαρά αυτά, κύριε Μητσοτάκη, τι να πω; Νοµίζω ότι
θα µας κρίνει ο ελληνικός λαός.
Όµως, πάνω απ’ όλα, ξεχνάτε και τους στόχους του προηγούµενου προγράµµατος, τους στόχους και τα πρωτογενή πλεονάσµατα, µιας και αναφερθήκατε σε σταθερό 2%, πρωτογενή
πλεονάσµατα που καταδίκαζαν τη χώρα και τους πολίτες σε µια
ανελέητη λιτότητα, στόχους που εµείς καταφέραµε να αναθεωρήσουµε στο πλαίσιο της νέας συµφωνίας.
Και αυτό που καταφέραµε δεν είναι λόγια, είναι κάτι µετρήσιµο. Με τις προσπάθειές µας καταφέραµε να µείνουν στην
πραγµατική οικονοµία και στις τσέπες των Ελλήνων φορολογουµένων 20 δισεκατοµµύρια για την επόµενη τριετία.
Πιστέψτε µε. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει άριστες οικονοµικές
γνώσεις, για να το πιστοποιήσει αυτό. Χρειάζεται µονάχα να συγκρίνει τα πραγµατικά ποσά, µιας και γίνατε κι εσείς θιασώτης των
χαµηλότερων πλεονασµάτων σήµερα, µε εκείνα που αντιστοιχούν στους στόχους για πλεονάσµατα πριν και µετά τον Ιούνιο
του 2015.
Θα σας τα θυµίσω, λοιπόν. Για το 2015 είχατε δεσµευθεί για
πλεόνασµα 3,5%. Εµείς το κάναµε -0,25%. Καταφέραµε +0,7%.
Η εξοικονόµηση από τους στόχους είναι 5,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ για το 2015.
Για το 2016 είχατε δεσµευθεί για πλεόνασµα 4,5%. Εµείς πήραµε 0,75%. Εξοικονόµηση 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Για το 2017 είχατε δεσµευθεί για 4,5%. Εµείς για 1,75%. Εξοικονόµηση 5,4 δισεκατοµµύρια.
Και τέλος, για το 2018 είχατε δεσµευθεί για 4,2% και εµείς για
3,5%. Εξοικονόµηση 700 εκατοµµύρια ευρώ.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι από µνήµη δεν πάτε καλά. Από θράσος,
όµως, υπάρχει περίσσευµα. Λέτε ότι η Κυβέρνηση βάζει φόρους,
αντί να περικόψει δαπάνες, υπονοώντας, δηλαδή, ότι µια κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας θα επέλεγε αποκλειστικά το δεύτερο, να µη βάλει φόρους, αλλά να περικόψει δαπάνες.
Για να δούµε, όµως, για να καταλάβουν κι όσοι µάς παρακολουθούν σήµερα, τι εννοείτε λέγοντας περικοπές δαπανών και
ποιες δεσµεύσεις είχατε εσείς, τι µέτρα θα παίρνατε αν παραµένατε τον Γενάρη του 2015 στη διακυβέρνηση και δεν υπήρχε η
πολιτική αλλαγή.
Κατ’ αρχάς, µόνο από την απόκλιση του στόχου του πλεονάσµατος για το 2014, πέσατε έξω 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα
έπρεπε να καλύψετε αυτόν τον στόχο. Μέτρα ύψους, επίσης, 2
δισεκατοµµυρίων ευρώ θα έπρεπε να πάρετε, επιπλέον, για να
καλυφθεί ο στόχος του πλεονάσµατος για το 2015 και άλλα 3,7
δισεκατοµµύρια ευρώ για να πιάσετε τον στόχο του 2016. Σύνολο µέτρων 7,7 δισεκατοµµύρια, µόνο για τη διετία –προσέξτε2015-2016!
Για πείτε µου, αλήθεια, πώς θα καλύπτατε αυτό το κενό; Προσέξτε τη διαφορά. Εµάς µας κατηγορείτε εδώ για φοροκαταιγίδα
για το 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ που επιβαρύνουµε, πράγµατι,
µε φόρους. Είχατε στη διετία 7,7 δισεκατοµµύρια. Πώς θα τα
φέρνατε; Όχι µε φόρους; Περικόπτοντας δαπάνες; Τι θα κάνατε
ακριβώς, δηλαδή; Θα µειώνατε στο µισό τους µισθούς και τις
συντάξεις του δηµοσίου; Θα κλείνατε σχολεία και νοσοκοµεία;
Τι θα κάνατε; Δεν µας έχετε δώσει απαντήσεις. Φοβάµαι ότι οι
µεταρρυθµίσεις µε τις οποίες λέτε ότι θα τα αλλάξετε κι όταν επικεντρώνεστε διαρκώς στις δαπάνες, κάτι τέτοιο υπονοούν.
Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι δεν θα περικόπτονταν µόνο δαπάνες. Και µισθοί και συντάξεις θα περικόπτονταν και απολύσεις θα κάνατε, αλλά και νέους φόρους θα
επιβάλλατε. Γιατί, αλλιώς, τα 7,7 δισεκατοµµύρια δεν βγαίνουν.
Πρέπει, λοιπόν, να σταµατήσει αυτή η συζήτηση διαρκώς περί
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µιας πρωτοφανούς φοροκαταιγίδας, που άλλη δεν είδε ο τόπος,
όταν εφαρµόζουµε µια συµφωνία που κι εσείς ψηφίσατε και βρισκόµαστε στην τελική ευθεία για το 2016, 2017, 2018, για την
τριετία 5,4 δισεκατοµµύρια, εφαρµόζοντας 1% από το ασφαλιστικό, 1% από τη φορολογία εισοδήµατος και άλλο 1% από φόρους, τη στιγµή που οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν φέρει
αθροιστικά µέτρα 93 δισεκατοµµύρια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Την άλλη φορά είχατε πει 63 δισεκατοµµύρια.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν µε
ακούτε µε προσοχή, κύριε Σταϊκούρα. Πρέπει να είστε πιο προσεκτικός. Βγάλτε µολύβι και χαρτί και µετρήστε τα.
Ακριβώς, λοιπόν, αυτό είναι το συµπέρασµα το οποίο µπορεί
να κατανοήσει κανείς για τη στάση σας: και περικοπές δαπανών
και φόροι. Και, δυστυχώς, αυτή είναι η τοµή των πιο ακραίων θέσεων των δανειστών.
Πριν από λίγες µέρες, κύριε Μητσοτάκη, σας άκουσα στη συνέντευξή σας στην ΕΡΤ, ούτε λίγο ούτε πολύ, να δηλώνετε ότι
δεν είστε αντίθετος µε τον µηχανισµό δηµοσιονοµικής διόρθωσης, διότι ήταν ένα µέτρο το οποίο υπήρχε από παλιά.
Σήµερα, καταγράψατε την κάθετη αντίθεσή σας –δεν ξέρω,
ίσως γιατί είστε γνώστης της διαπραγµάτευσης. Αυτό ήρθε εναλλακτικά στην απαίτηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, την
οποία είχατε πιστέψει ότι θα την επιβάλλει κι ότι δεν θα καταφέρουµε να πετύχουµε µια νίκη στη διαπραγµάτευση, επιπλέον µέτρων 2% του ΑΕΠ, δηλαδή 3,6 δισεκατοµµύρια. Και πρέπει να
στεναχωρηθήκατε πάρα πολύ που καταφέραµε και πετύχαµε
αυτή τη νίκη, σε συµµαχία µε τους Ευρωπαίους εταίρους, στη
διαπραγµάτευση έναντι του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Δεν εξηγείται αλλιώς και η τοποθέτηση, την προηγούµενη
εβδοµάδα, της πρώην Εκπροσώπου Τύπου του κόµµατός σας,
της κ. Ασηµακοπούλου, που µίλησε για σκανδαλώδη εύνοια των
Ευρωπαίων απέναντι στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Μόνο που θέλω να σας επισηµάνω, κύριε Μητσοτάκη, ότι εδώ
µιλάµε για την Ελλάδα και εσείς στενοχωριέστε που καταφέραµε
να αποτρέψουµε τα επιπλέον µέτρα 3,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Για να ξαναθυµηθούµε, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι
ακριβώς εντολή ζητήσαµε από τον ελληνικό λαό τον Σεπτέµβρη
του 2015. Πήραµε εντολή να υλοποιήσουµε µια συµφωνία που
προέβλεπε µια ήπια δηµοσιονοµική προσαρµογή, της τάξης του
3% του ΑΕΠ, ως το 2018.
Πριν από λίγες µέρες ψηφίστηκαν µέτρα για ασφαλιστικό και
φορολογικό, που ήταν το 2% του ΑΕΠ. Και µάλιστα ψηφίστηκαν,
ενώ εκείνες τις µέρες η Αντιπολίτευση έλεγε ότι µε αυτά που
φέρνουµε στη Βουλή κάνουµε µονοµερείς ενέργειες και τινάζουµε τη διαπραγµάτευση στον αέρα.
Στο ασφαλιστικό προχωρήσαµε σε µια µεταρρύθµιση, µε γνώµονα τη δίκαιη µοιρασιά των βαρών αλλά και τη βιωσιµότητα του
συστήµατος, ενός συστήµατος που είχε βγει από τις ράγες. Στόχος µας να προστατεύσουµε τους αδύναµους, τους χαµηλοσυνταξιούχους και, βεβαίως, η βασική µας γραµµή, η κόκκινη
γραµµή, η προστασία των κύριων συντάξεων, αφαιρώντας βάρη
ταυτόχρονα εκεί όπου συσσωρεύονται πολλά, στους ελεύθερους επαγγελµατίες, αφαιρώντας βάρη από τους νέους, που
µπαίνουν τώρα στην επαγγελµατική σταδιοδροµία.
Διατηρήσαµε τις συντάξεις στην ονοµαστική τους τιµή για το
92% των δικαιούχων, δηλαδή για δύο εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες συµπολίτες µας, που είδαν τα τελευταία χρόνια -όχι µία, όχι
δύο, όχι τρεις- έντεκα φορές να µειώνονται οι συντάξεις τους.
Στο φορολογικό, επίσης, κινηθήκαµε στην ίδια λογική, µικρές
επιβαρύνσεις και ελαφρύνσεις στα χαµηλότερα εισοδήµατα, µεγαλύτερες στα υψηλότερα.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, τα µέτρα που συζητάµε σήµερα -αυτό το επιπλέον 1%- δεν είναι ευχάριστα µέτρα, διότι οι
πολίτες αυτής της χώρας έχουν ήδη δώσει πολλά. Όµως, είναι
ίσως η πρώτη φορά που είναι τόσο ορατή η δυνατότητα αυτές
οι θυσίες να είναι οι τελευταίες, που θα δώσουν µια άλλη προοπτική.
Επιλέξαµε, λοιπόν, σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο να επιµερίσουµε το κόστος µέσα από ένα ευρύ πλέγµα φορολογικών πα-
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ρεµβάσεων.
Αξίζει, όµως, εδώ και µια αναφορά σε εναλλακτικές που κατατέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, διότι η αύξηση για
1% του ανώτατου συντελεστή του ΦΠΑ –από το 23% στο 24%προφανώς είναι µία αρνητική εξέλιξη. Η αντιπρόταση από την
πλευρά των εταίρων και των δανειστών, όµως, στο τραπέζι ήταν
η αύξηση του συντελεστή για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύµα
και το νερό, από το 13% στο 23%. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτή θα
ήταν µια πολύ οδυνηρή εξέλιξη, την οποία αποφύγαµε.
Υπήρξε η απαίτηση για άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας για όσους έχουν κόκκινα δάνεια. Η διαπραγµάτευση,
πράγµατι, ήταν δύσκολη. Καταφέραµε να διατηρήσουµε την
προστασία της πρώτης κατοικίας και να καταλήξουµε σε ένα σχέδιο αξιόπιστο για τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Δηµιουργήσαµε, µάλιστα, ένα ρυθµιστικό πλαίσιο της
αγοράς κόκκινων δανείων, που είναι ίσως το αυστηρότερο στην
Ευρώπη, και έτσι προστατεύουµε τους δανειολήπτες των χαµηλών και µεσαίων στρωµάτων.
Υπήρξε, επίσης, η απαίτηση στη διαπραγµάτευση να πωληθεί
ο ΑΔΜΗΕ. Καταφέραµε να το αποτρέψουµε.
Ιεραρχήσαµε, λοιπόν, ψηλά στην ατζέντα των διαπραγµατεύσεων ορισµένα κοµβικά ζητήµατα. Οι επιβαρύνσεις οι οποίες
προκύπτουν είναι µικρότερου κόστους και κατανέµονται σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες από ό,τι οι αρχικές προτάσεις
των δανειστών για µέτρα ίσης απόδοσης.
Εποµένως έχει µια σηµασία -ενδεχοµένως επικοινωνιακού χαρακτήρα- ότι σχεδόν οι περισσότεροι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που ανέβηκαν στο Βήµα απαρίθµησαν τις
φορολογικές επιβαρύνσεις.
Θα µπορούσαν να µην υπάρχουν, λοιπόν, αυτές οι επιβαρύνσεις και να υπάρχει µία επιβάρυνση, όπως κάνατε εσείς όλο το
προηγούµενο διάστηµα, να είναι η οριζόντια περικοπή συντάξεων ή µισθών. Ή να είναι ο ΕΝΦΙΑ. Να είναι 2,6 δισεκατοµµύρια
ο ΕΝΦΙΑ, όχι 1,8 δισεκατοµµύριο. Μας κατηγορείτε, όµως, για
τον ΕΝΦΙΑ ότι ερχόµαστε και τον αυξάνουµε. Ο ΕΝΦΙΑ ήταν 2,65
δισεκατοµµύρια, 2,65 δισεκατοµµύρια είναι και σήµερα. Πώς τον
αυξάνουµε;
Αυτό για το οποίο µας κατηγορείτε είναι διότι κάναµε µία προσπάθεια ανακατανοµής των βαρών, προκειµένου να υπάρξει
ωφέλεια για τους πιο αδύναµους. Το 92% των ιδιοκτητών θα κληθεί να αποδώσει το ίδιο και σε πολλές περιπτώσεις µικρότερο
ποσό. Η αγωνία σας είναι για το 8%. Όλη η λογική µας είναι µια
λογική τα βάρη να τα κατανείµουµε µε τρόπο, ώστε να είναι δικαιότερη η κατανοµή, περισσότερα σε αυτούς που µπορούν να
αντέξουν, ελάφρυνση σε αυτούς που δεν αντέχουν πια.
Την ίδια, όµως, εκστρατεία ψεύδους και παραπληροφόρησης
έχετε εξαπολύσει και για το νέο ταµείο για την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. Και πάλι έχουν ακουστεί εδώ απίστευτα
πράγµατα.
Επιτρέψτε µου να πω ορισµένα σηµεία, για να βάλουµε τα
πράγµατα στη θέση τους.
Σηµείο πρώτο: Το ταµείο έχει έδρα την Ελλάδα και υπάγεται
στο Ελληνικό Δίκαιο. Θα µου πείτε: «Αυτό έλειπε!». Γνωρίζετε,
όµως, πάρα πολύ καλά ότι αυτή ήταν η απαίτηση των δανειστών,
την κρίσιµη εκείνη ηµέρα και νύχτα στις Βρυξέλλες, στις 14 Ιουλίου. Η απαίτηση ήταν να έχει έδρα το Λουξεµβούργο και να είναι
υπό ξένη διοίκηση.
Δεύτερον, τον έλεγχο του ταµείου έχει η εκάστοτε κυβέρνηση.
Υπάρχει έλεγχος από τη Βουλή. Το στρατηγικό σχέδιο του ταµείου θα εγκρίνεται από τον Υπουργό των Οικονοµικών.
Τρίτον, επειδή εσείς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, έχετε συνδέσει τον όρο «αξιοποίηση» µε τον όρο «ξεπούληµα», δεν σηµαίνει
ότι ισχύει το ίδιο και για εµάς. Ούτε φυσικά αξιοποίηση σηµαίνει
αυτοµάτως πώληση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Υπάρχουν
αρκετοί τρόποι για να αξιοποιηθούν τµήµατα της δηµόσιας περιουσίας και να δηµιουργηθούν νέες αξίες, προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας.
Τέταρτο σηµείο: Από τα έσοδα του ταµείου το 50% θα πάει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη και το 50% στο χρέος. Προσέξτε όµως: Μόνο σε ό,τι αφορά το χρέος, που προκύπτει από
τις υποχρεώσεις της τρέχουσας δανειακής σύµβασης, που υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2015, όχι του συσσωρευµένου χρέους.
Πέµπτο σηµείο: Δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις στις ΔΕΚΟ
που θα υπαχθούν στο ταµείο και φυσικά όλοι οι εργαζόµενοι διατηρούν το καθεστώς που έχουν έως σήµερα.
Και το τελευταίο σχόλιο αφορά όσα ακούστηκαν χθες για πιθανή κατάσχεση της µετοχής του ταµείου, δηλαδή κατάσχεση
της δηµόσιας περιουσίας.
Αν δεν πρόκειται για λάθος, πρόκειται για συνειδητό ψεύδος
και συκοφαντία, καθώς ρητά ορίζεται στον νόµο ότι το ταµείο
είναι ειδικού σκοπού και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η µετοχή
του τίθεται εκτός συναλλαγής. Είναι, δηλαδή, και αµεταβίβαστη
και ακατάσχετη.
Και έχοντας, αν θέλετε, ιδία εµπειρία από το πόσα κερδήθηκαν
σε αυτή τη σκληρή µάχη, δεν θα σας επιτρέψω να µιλάτε εδώ µε
όρους τόσο βαρείς, περί προδοσίας, περί άρσης κυριαρχίας. Θα
σας πω το εξής: Μακάρι να είχαµε τη δυνατότητα όλα όσα βρίσκονται αυτή τη στιγµή στο ΤΑΙΠΕΔ να περάσουν σε αυτό το ταµείο. Διότι αυτό το ταµείο δεν ξεπουλά –και µάλιστα σε χαµηλές
τιµές-, αλλά έχει και τη δυνατότητα να παραγάγει αξίες σε βάθος
χρόνου, να δηµιουργήσει χρηµατορροές, από τις οποίες οι µισές
θα πάνε για το χρέος και οι άλλες µισές θα είναι επένδυση στην
πραγµατική οικονοµία, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε το ΤΑΙΠΕΔ, που το 100% των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις πηγαίνει
στη «µαύρη τρύπα» του χρέους. Αυτή ήταν η δική σας απόφαση.
Νοµίζω ότι και εδώ έχετε κοντή µνήµη, διότι εσείς είστε οι εµπνευστές του ΤΑΙΠΕΔ. Και, αν θυµάστε, είχατε επιχειρήσει -µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, παρακαλώ!- να περάσετε στο
ΤΑΙΠΕΔ το σύνολο των ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, τις υποδοµές,
για να πουληθούν, όχι για να αξιοποιηθούν και ευτυχώς σας σταµάτησε τότε το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Ή µήπως έχετε ξεχάσει το σκάνδαλο των είκοσι οκτώ ακινήτων, κύριε Μητσοτάκη, των είκοσι οκτώ «φιλέτων» του δηµοσίου,
που τα πουλήσατε σε εξευτελιστικές τιµές, σκανδαλωδώς, κάτω
από την εµπορική τους αξία; Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει το πόρισµα του εισαγγελέα που άσκησε ποινικές διώξεις και στο τότε
διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και στο συµβούλιο εµπειρογνωµόνων.
Και, για να ολοκληρωθεί αυτή η µεγάλη επένδυση, υποχρεώσατε το δηµόσιο να µισθώσει για είκοσι χρόνια αυτά τα ακίνητα,
τα οποία πούλησε σε εξευτελιστική τιµή, µε υψηλότατο τίµηµα
και µε το κόστος συντήρησης στο ελληνικό δηµόσιο. Και µας µιλάτε εσείς τώρα για προδοσία και για άρση κυριαρχίας!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Στο τέλος της εικοσαετίας, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα
αναγκαστούµε, θα υποχρεωθούµε να ξαναγοράσουµε τα ακίνητα
αυτά στην τότε εµπορική τους αξία, που θα είναι πιο µεγάλη,
διότι πρόκειται για ακίνητα από τα οποία εξαρτάται και η εθνική
οικονοµία και η εθνική ασφάλεια. Τολµάτε, λοιπόν, να µας εγκαλείτε εµάς για ξεπούληµα!
Εγώ δεν θα πω τίποτε άλλο, αλλά θα ήθελα να θυµίσω κάποια
πράγµατα, γιατί, αν δεν κάνω λάθος, η κ. Μπακογιάννη χθες µίλησε µε βαρύτατους χαρακτηρισµούς.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Βαρύτατους;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Βαρύτατους, µιλήσατε για άρση κυριαρχίας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να θυµίσω στην κ. Μπακογιάννη τι έλεγε το
2011 ως Πρόεδρος τότε της Δηµοκρατικής Συµµαχίας σε συνέντευξή της στον «ΣΚΑΪ». Κατέθετε τρεις προτάσεις για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Πρώτη πρόταση, να δηµιουργηθεί ανεξάρτητη υπηρεσία για
τη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας και των αποκρατικοποιήσεων. Δεύτερη πρόταση, να αποδοθεί στον φορέα το υπό αξιοποίηση µέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την
απογραφή της δηµόσιας περιουσίας.
Τρίτη πρόταση, από τα έσοδα, το 50% να πηγαίνει στην κάλυψη των δανείων της τρόικας και το υπόλοιπο 50% ισόποσα για
την κάλυψη αναπτυξιακών αναγκών και την αποπληρωµή παλαι-
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ότερων δανείων.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ήρθατε στα λόγια µου, δηλαδή!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρία Μπακογιάννη, όταν τα προτείνατε εσείς ήταν προτάσεις σοβαρές.
Τώρα, είναι άρση κυριαρχίας. Λυπάµαι πάρα πολύ για τη διπροσωπία σας, για το διπλό σας πρόσωπο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έλεγε πουθενά να τα δώσουµε
στους ξένους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, µην παρεµβαίνετε και µη διακόπτετε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έλεγα πουθενά να δοθούν στους ξένους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, σήµερα νοµίζω ότι κλείνει ένας κύκλος, ένας
κύκλος δύσκολος για τη χώρα. Κάνουµε ένα τελευταίο βήµα για
την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, που θα σηµαίνει µία
νέα δηµιουργική εποχή για την Ελλάδα, µία εποχή που θα έχει
και αυτή τις δυσκολίες της, θα έχει όµως και προοπτική.
Απόψε οι Ευρωπαίοι ηγέτες παίρνουν ένα µήνυµα, το µήνυµα
ότι η Ελλάδα τηρεί τις υποσχέσεις της. Αναλαµβάνει την ευθύνη
που της αναλογεί. Από αύριο µένει να αναληφθεί η ευθύνη και
από την άλλη πλευρά, η ευθύνη που απορρέει από την κοινή συµφωνία. Και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, θα αναληφθεί αυτή η ευθύνη. Γιατί ήρθε πλέον ο καιρός η χώρα µας να γίνει
πρωταγωνίστρια θετικών εξελίξεων, παραγωγός θετικών ειδήσεων.
Είναι θετική είδηση ότι το ζήτηµα του ελληνικού χρέους για
πρώτη φορά συζητείται µε τη δέουσα προσοχή στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσµούς, ένα θέµα για το οποίο καταθέτουµε
προτάσεις, ακούµε προτάσεις, ανταλλάσσουµε απόψεις και πιστεύω ότι έφτασε η ώρα να ληφθούν και ουσιαστικές πολιτικές
αποφάσεις.
Ξέρετε όµως ότι, για να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις
για τη διευθέτηση του χρέους, πρέπει να ισχύει πρωτίστως µία
προϋπόθεση, η Ελλάδα να µην εθελοτυφλεί, να αντιλαµβάνεται,
δηλαδή, η ελληνική πολιτεία την πραγµατική διάσταση του προβλήµατος και άρα να δίνει τη µάχη γι’ αυτό το ύψιστης σηµασίας
ζήτηµα.
Και θέλω να εξηγηθώ. Πριν από λίγες ηµέρες -νοµίζω στη δευτερολογία σας στη συζήτηση για το ασφαλιστικό- κύριε Μητσοτάκη, είπατε κάτι πρωτάκουστο. Είπατε ότι την ευθύνη για την
εκτίναξη του χρέους την έχει η σκληρή διαπραγµάτευση που
έκαναν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ. Το χρέος επί των ηµερών σας ανέβηκε από 124% σε άνω του 170% και βγαίνετε και λέτε ότι εµείς
ευθυνόµαστε για το χρέος!
Όµως, ποια στοιχεία και ποιες εκτιµήσεις επικαλεστήκατε όλοι
όσοι υποστηρίξατε δηµόσια το προηγούµενο διάστηµα ότι το
χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιµο; Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά την ανάλυση της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου από το 2012.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι λέει, λοιπόν, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στην έκθεσή
του το 2012, όταν ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος έλεγαν ότι
είναι βιώσιµο το χρέος;
Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έλεγε ότι, για να φθάσει το
χρέος στα επίπεδα του 100% επί του ΑΕΠ το 2030, η ελληνική
οικονοµία θα έπρεπε να τηρεί έναν βασικό κανόνα: πρωτογενή
πλεονάσµατα ύψους 4,5% από το 2015 ως το 2030, που µετά το
2030 θα έπεφτε στο 3,5%, το οποίο κερδίσαµε εµείς από το 2018.
Με βάση τέτοιες εκτιµήσεις, λέγατε τότε ότι είναι βιώσιµο το
χρέος, γιατί για σχεδόν δύο δεκαετίες πίστευε ο κ. Σαµαράς ότι
η Ελλάδα µπορεί να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσµατα 4,5%.
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Τώρα, βέβαια, ήρθατε και µας είπατε ότι αλλάξατε γνώµη. Και,
αν δεν κάνω λάθος, µάλλον την αλλάξατε, επειδή βλέπετε ότι αλλάζει το κλίµα. Ήρθε προχθές και ο κ. Στουρνάρας, ο Διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος, και κατέθεσε δηµόσια µια µελέτη και
µας είπε ότι µπορούµε να διεκδικήσουµε όχι 4,5%, αλλά 2%. Και
µας είπατε, βέβαια, ότι αυτό µπορούµε να το καταφέρουµε, εάν
έχουµε ανάπτυξη 4%.
Όµως, υποπέσατε ξανά στο ίδιο ατόπηµα. Είπατε ότι δεν είναι
το χρέος το πρόβληµα. Τι µπορεί να συµπεράνει ένας εταίρος,
ένας αναλυτής σε διεθνή µέσα ενηµέρωσης, δύο ηµέρες πριν
από το κρίσιµο Eurogroup, που συζητείται το θέµα του χρέους
και που όλη η αντιπαράθεση είναι πόσο θα µειωθεί, όταν ακούει
τη σηµερινή συζήτηση και τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να λέει ότι δεν είναι το πρόβληµα το χρέος;
Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε κάτι; Δεν συνηθίζω να µιλάω αγενώς
απέναντί σας, όµως στην οµιλία σας εσείς µε κατηγορήσατε, µεταξύ άλλων πολλών, για άσχετο. Θέλω να σας το αντιγυρίσω.
Αυτά που λέτε διεκδικούν βραβείο ασχετοσύνης και ανευθυνότητας, θα έλεγα, και λαϊκισµού, θα πρόσθετα, που τόσο πολύ
δήθεν αντιµάχεστε.
Διότι σήµερα τι µας είπατε; Μας είπατε ότι µπορούµε να διεκδικήσουµε ένα πλεόνασµα χαµηλότερο του 4,5%, αλλά το πρόβληµα δεν είναι το χρέος. Δηλαδή, µε δυο λόγια, µας λέτε ότι
µπορούµε να χαµηλώσουµε στο 2% το πλεόνασµα, χωρίς να
έχουµε ελάφρυνση του χρέους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς σήµερα αγωνιζόµαστε για
µια ουσιαστική και ρεαλιστική λύση για το χρέος, για µια ουσιαστική αποµείωση, ώστε να αφαιρέσουµε τα βάρη από τους πολίτες, που θα πάρουν στις πλάτες τους το έργο της ανασυγκρότησης του τόπου τα επόµενα χρόνια. Και σε αυτόν τον αγώνα η
Ελλάδα δεν είναι µόνη της.
Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κοµισιόν δήλωσε πριν από δύο ηµέρες ότι από τους Έλληνες έχουµε πάρει πολλά και τους έχουµε
δώσει λίγα. Και, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σοσιαλιστής ο κ. Γιούνκερ. Διότι µε κατηγορήσατε ότι θέλω να κάνω συµµαχίες
µόνο µε τους σοσιαλδηµοκράτες. Ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόµµα. Ούτε σοσιαλιστής ούτε αριστερός είναι. Παραδειγµατιστείτε, λοιπόν, όπως είπε ο κ. Γιούνκερ. Ή µήπως κι αυτός είναι
σκανδαλωδώς ανεκτικός στον ΣΥΡΙΖΑ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τις επόµενες µέρες δεν θα κριθεί
ούτε η παράταση για έναν χρόνο που µας έδωσε σήµερα ο κ.
Σταµάτης ούτε το πόσο χρόνο θα µείνει ο ένας ή ο άλλος στη
διακυβέρνηση του τόπου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Σας άρεσε η παράταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Σταµάτη, παρακαλώ,
µην παρεµβαίνετε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τις επόµενες ηµέρες αυτό που θα κριθεί είναι οι επόµενες πολλές δεκαετίες για την Ελλάδα.
Θα περίµενα, λοιπόν, από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση µια
πιο συνετή στάση στο κρίσιµο αυτό θέµα, τουλάχιστον να πηγαίναµε σε αυτή την κρίσιµη µάχη µε µια εθνική γραµµή. Δεν το κάνετε.
Θέλω, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να πω και δυο λόγια
για το κρίσιµο θέµα, τη µεγάλη κουβέντα που έχει γίνει για τον
περιβόητο «κόφτη», τον δηµοσιονοµικό ρυθµιστή, εν πάση περιπτώσει εκείνον τον µηχανισµό τον αυτόµατο, που θα εξασφαλίζει
ότι θα βρεθούµε µέσα στο πλαίσιο των πρωτογενών πλεονασµάτων που έχει δώσει η συµφωνία στην οποία καταλήξαµε.
Είναι βέβαιο, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όλων των Ευρωπαίων
αξιωµατούχων, ότι αυτός ο κόφτης δεν θα τεθεί σε εφαρµογή.
Εκτός από τον κόφτη που δεν θα εφαρµοστεί, η πραγµατικότητα
είναι ότι χρειαζόµαστε και κάτι που πρέπει άµεσα να εφαρµοστεί
και δεν είναι κόφτης, αλλά είναι δότης.
Καταφέραµε πρωτογενές πλεόνασµα 1% σχεδόν πάνω από
τον στόχο το 2015. Αυτό δεν είναι ένας αριθµός. Πρωτογενές
πλεόνασµα 1% σηµαίνει περίπου 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ. Με
βάση τη συµφωνία του περασµένου Ιουλίου, για κάθε ευρώ πάνω
από τον στόχο πρωτογενούς πλεονάσµατος η ελληνική Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να δίνει 30 σεντς στις ληξιπρόθεσµες
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οφειλές του δηµοσίου, 30 σεντς στο χρέος και 40 ως κοινωνικό
µέρισµα, να διατεθεί όπως εκείνη επιλέξει. Αυτό λέει η συµφωνία
του περασµένου Ιουλίου.
Με δυο λόγια, 1,7 δισεκατοµµύριο πρωτογενές πλεόνασµα παραπάνω από τον στόχο το 2015 σηµαίνει ότι θα δώσουµε 500
εκατοµµύρια στο χρέος, 500 εκατοµµύρια στις ληξιπρόθεσµες
οφειλές και 700 εκατοµµύρια µέσα στο 2016, όπου εµείς επιλέξουµε.
Τι σηµαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Σηµαίνει ότι
έχουµε τη δυνατότητα να κλείσουµε πληγές και να αποκαταστήσουµε αδικίες. Αποφασίσαµε, λοιπόν, και αµέσως το επόµενο
διάστηµα θα θεσµοθετήσουµε ένα Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης -εκτός από τον κόφτη, να υπάρχει και ο δότης-, πράγµα που
σηµαίνει ότι σε αυτό το ταµείο θα βάζουµε το πλεόνασµα πάνω
απ’ τον στόχο για κάθε χρονιά -φέτος άµεσα 700 εκατοµµύρια-,
αλλά και κάθε ευρώ που θα έρχεται επιπλέον από τα µέτρα τα
οποία έχουν υπολογιστεί, για να φτάσουµε στον στόχο της συµφωνίας, για κάθε ευρώ που δεν έχει συνυπολογιστεί, για τα λεγόµενα «µη παραµετρικά µέτρα». Αυτό αφορά, βεβαίως, τα
έσοδα που θα έχουµε το επόµενο διάστηµα από τον διαγωνισµό
για τις τηλεοπτικές άδειες. Δεν έχει προβλεφθεί στα µέτρα τα
παραµετρικά και πιστεύω ότι θα είναι αρκετά εκατοµµύρια. Αυτό
αφορά τα έσοδα που θα έχουµε από το ξετίναγµα των λιστών
της φοροδιαφυγής. Δεν έχει προβλεφθεί.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτό αφορά τα έσοδα που θα έχουµε από την πάταξη του λαθρεµπορίου καπνικών και καυσίµων- δεν έχουν προβλεφθεί-,
αλλά και από το νοµοσχέδιο που θα καταθέσουµε το αµέσως
επόµενο διάστηµα και αφορά τα αδήλωτα εισοδήµατα, τα οποία
έχουν µεταφερθεί στο εξωτερικό.
Υπολογίζουµε, λοιπόν, ότι αυτό το κοινωνικό ταµείο που ξεκινά
το ’16 µε 700 εκατοµµύρια, µπορεί να έχει πολύ περισσότερα
στην πορεία του χρόνου.
Τι θα τα κάνουµε αυτά τα χρήµατα; Δεν σκοπεύουµε να κάνουµε µια εφάπαξ παροχή. Θέλει µελέτη για το τι θα τα κάνουµε,
για να έχουν πολλαπλάσιο αντίκτυπο οι δράσεις στις οποίες θα
προχωρήσουµε.
Σε πρώτη φάση, όµως, σκοπεύουµε να χρηµατοδοτήσουµε την
επέκταση του προγράµµατος για το κατώτατο εγγυηµένο εισόδηµα, ώστε να πιάσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σκοπεύουµε να ενισχύσουµε και να διατηρήσουµε το πρόγραµµα για την καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σκοπεύουµε να ενισχύσουµε τα προγράµµατα κοινωνικής εργασίας και καταπολέµησης της ανεργίας, που ήδη υπάρχουν σε
πολλούς δήµους της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Σκοπεύουµε, τέλος, να αποκαταστήσουµε και κάποιες αδικίες.
Και, βεβαίως, µια αδικία είναι αυτή που αφορά τη γνωστή από τη
συµφωνία µείωση των εισοδηµατικών κριτηρίων, βάσει των
οποίων δίδεται το ΕΚΑΣ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ως γνωστόν, η καθυστέρηση της διαπραγµάτευσης, όχι µε
δική µας ευθύνη, είχε ως αποτέλεσµα να καθυστερήσουµε να
ψηφίσουµε το ασφαλιστικό και καθυστέρησε να εφαρµοστεί
αυτό το οποίο προέβλεπε η συµφωνία του Ιούλη, δηλαδή, η αλλαγή των εισοδηµατικών κριτηρίων.
Υπάρχει, πράγµατι, ένα ποσό του ΕΚΑΣ, το οποίο έχει µειωθεί,
που έχει δοθεί από την αρχή της χρονιάς. Και είναι µεγάλη αδικία, εµείς, που έχουµε δεσµευθεί ότι δεν θα µειώσουµε ούτε
ευρώ τις κύριες συντάξεις, να ζητήσουµε από αυτούς τους ανθρώπους να µας φέρουν αναδροµικά πίσω από τις κύριες συντάξεις. Ε, δεν θα το κάνουµε, λοιπόν. Δεν θα το κάνουµε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και κλείνω,
λέγοντας το εξής: Επίσης µεγάλη αδικία είναι, τη στιγµή που η
χώρα περνάει µια πρωτοφανή προσφυγική κρίση και την έχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρατήσει όρθια τη χώρα το γεγονός ότι άντρες και γυναίκες, από
τον Στρατό, την Αστυνοµία, το Λιµενικό, βρίσκονται είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά µέρες την εβδοµάδα, να
τους στερήσουµε το δικαίωµα να υπάρχει η δυνατότητα για τα
ειδικά µισθολόγια, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του βαθµολογίου
τους, που να αντιστοιχεί και στη µισθοδοσία τους.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Ο κ. Καµµένος, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, δεσµεύθηκε ότι
µέχρι 1-1-17, που υπάρχει η πρόταση για πάγωµα των ειδικών µισθολογίων, θα βρεθούν κωδικοί από το Υπουργείο Άµυνας και
µάλιστα είπε ποιοι κωδικοί.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε! Το ίδιο τώρα
κάνουµε;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Σας λέω,
λοιπόν, ότι στενοχωριέµαι, γιατί θεωρείτε αυτούς τους ανθρώπους δική σας πελατεία. Αφήστε, λοιπόν, την πελατεία. Δεν
υπάρχει πελατεία. Υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται προστασία
και εµείς θα τους προστατέψουµε. Αφήστε τα πελατάκια σας!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Για τους υπόλοιπους κλάδους, που αφορούν τα άλλα Υπουργεία, Προστασίας του Πολίτη, για τους άνδρες και τις γυναίκες
της Ακτοφυλακής, το Λιµενικό, για τους δικαστές και τους υπαλλήλους διπλωµάτες του Υπουργείου Εξωτερικών, τα χρήµατα
αυτά υπάρχουν στα 700 εκατοµµύρια πλεόνασµα και δεν θα προχωρήσουµε σε αυτή την τροποποίηση, σε αυτή τη νοµοθέτηση,
στην υλοποίηση, µάλλον, του παγώµατος του ειδικού µισθολογίου, διότι γνωρίζουµε ότι αυτοί οι άνθρωποι, σήµερα, δίνουν µε
το παραπάνω για να κρατιέται όρθια η χώρα και θα τους το ανταποδώσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ! Κάντε ησυχία!
Απαντήθηκαν θέµατα που έµπαιναν επί τέσσερις ηµέρες σε
αυτή την Αίθουσα. Παρακαλώ, σηµειώστε τα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την ερχόµενη εβδοµάδα µπαίνει σε µια νέα εποχή. Οι αποφάσεις για το χρέος σηµατοδοτούν την εκκίνηση µιας εποχής δηµιουργίας και
προκοπής για τον τόπο. Όλο το προηγούµενο διάστηµα εργαστήκαµε σκληρά στο πεδίο της διαπραγµάτευσης.
Θέλω αυτή την κρίσιµη στιγµή να µη µακρηγορήσω άλλο, αλλά
να απευθυνθώ στους Βουλευτές της Πλειοψηφίας. Μόνοι µας
καταφέραµε και σηκώσαµε έναν δύσκολο σταυρό. Σήµερα κλείνουµε έναν µεγάλο και δύσκολο κύκλο. Το επόµενο διάστηµα θα
είναι ένα διάστηµα διαφορετικό, όχι µόνο για εµάς, αλλά και για
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Σήµερα παίρνουµε τις τελευταίες δύσκολες αποφάσεις.
Μέχρι σήµερα αποδείξαµε ότι ξέρουµε να σηκώνουµε το
βάρος, να τηρούµε τις κόκκινες γραµµές και να κατανέµουµε τα
βάρη δίκαια. Αύριο τα πράγµατα θα είναι πιο απαιτητικά, γιατί,
πέρα από το να κατανέµουµε τα βάρη δίκαια, θα κληθούµε να
κατανείµουµε δίκαια και τα όσα θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει µια ανάπτυξη µε κοινωνικό πρόσηµο στον τόπο.
Δεν θα έρθει ανάπτυξη µε µαγικά λόγια, µε µαγικές υποσχέσεις και φαντασιώσεις. Όµως, η ανάπτυξη µέσα από πολύ συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και προσπάθειες, τις οποίες έχουµε
καταγάγει όλο το προηγούµενο διάστηµα, είναι προ των πυλών.
Δεν το λέµε εµείς, το λέει η EUROSTAT, το λένε οι Ευρωπαίοι
εταίροι, το παραδέχεται και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Το δεύτερο εξάµηνο του 2016 µπαίνουµε σε θετικό πρόσηµο.
Το 2017 µπορεί να µη φτάσουµε το 4%, που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης, θα έχουµε, όµως, 3% ανάπτυξη.
Γυρίζουµε σελίδα. Η ιστορία έχει ήδη γυρίσει σελίδα. Οι άναρθρες κραυγές του παλιού πολιτικού συστήµατος θα είναι µόνο
ψίθυροι στα αυτιά της Ελλάδας του αύριο. Μπορεί η άνοιξη σε
λίγες ηµέρες να τελειώνει, όµως, η πραγµατική άνοιξη της οικονοµίας βρίσκεται µπροστά µας. Στο χέρι µας είναι να είναι και η
πραγµατική άνοιξη της πατρίδας µας.
(Στο σηµείο αυτό όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των
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ΑΝΕΛ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, αν θεωρείτε ότι για δύο λεπτά θέλετε κάτι να θέσετε, να σας δώσω τον
λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο για δύο λεπτά;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ. Ένα
λεπτό. Ηρεµήστε, σας παρακαλώ. Μη µου κάνετε υποδείξεις,
σας παρακαλώ πολύ.
Και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έχουν τυπικά εξαντλήσει τον χρόνο της
πρωτοµιλίας, της δευτεροµιλίας, της τριτολογίας. Είναι προφανές, όµως, επειδή δεν κάνουµε τυπολατρία, ότι µπορεί ο κ. Μητσοτάκης για τρία λεπτά να θέσει κάποια θέµατα και να
απαντήσει ο κύριος Πρωθυπουργός.
Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τσίπρα, µε κατηγορήσατε στην οµιλία σας ότι στην
πρώτη µου τοποθέτηση σας αποκάλεσα «άσχετο και ψεύτη».
Θυµάµαι πολύ καλά, όταν σηκωθήκατε να ανταπαντήσετε στη
δευτερολογία σας, εκτός κειµένου, πριν από δεκαπέντε µέρες,
και χρησιµοποιήσατε τη φράση περί «αυταπάτης». Και αναρωτιέµαι ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος από αυτό το Βήµα αναγνωρίζει δηµόσια ότι αυταπατήθηκε, τι είναι; Είναι καταρτισµένος,
κύριε Τσίπρα; Να το καταλάβουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, κάντε
ησυχία!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ως προς το ζήτηµα των ψεµάτων, ένας Πρωθυπουργός, ο
οποίος έταζε ότι θα σκίσει τα µνηµόνια, ότι θα δώσει δέκατη
τρίτη σύνταξη, τι είναι; Είναι ειλικρινής, κύριε Τσίπρα;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η κοινωνία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είπατε ψέµατα στους
πολίτες, ότι τους παραπλανήσατε και ότι η διαρκής επίκληση –
προσέξτε- της δεύτερης εκλογικής σας νίκης δεν σας δίνει
άφεση αµαρτιών για τη ζηµιά την οποία κάνατε το πρώτο εξάµηνο του 2015, διότι τότε, δυστυχώς, κύριε Τσίπρα, µπήκαν οι
βάσεις για την οικονοµική πορεία την οποία ακολουθούµε σήµερα.
Αλήθεια, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για το τι έγινε το πρώτο εξάµηνο θα την προγραµµατίσετε κάποια στιγµή; Για να µάθουµε ακριβώς τι έγινε
και ποιο ήταν το µέγεθος της ζηµιάς, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αναγκάζοµαι να επανέλθω σε πράγµατα τα οποία σας τα έχω
ξαναπεί. Πλην όµως, φαίνεται ότι έχετε κάποια εγγενή δυσκολία
µε τους αριθµούς.
Έχω, λοιπόν, εδώ τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2014 έλεγε: «Ανάπτυξη
για το 2015 2,9% και 3,7%.». Και τι λέει σήµερα η Επιτροπή;
«Ύφεση 0,2%, ύφεση 0,3%.».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό δεν αµφισβητείται, κύριε Τσίπρα. Όσο και αν δεν καταλαβαίνετε από αριθµούς, στοιχίσατε στην ελληνική οικονοµία 21
δισεκατοµµύρια ευρώ, σε απώλεια του ΑΕΠ, και αυτό είναι υπεράνω οποιασδήποτε αµφισβήτησης.
Αναφέρεστε µονίµως στη συµφωνία, την οποία πράγµατι ψηφίσαµε τον Αύγουστο του 2015 και είµαστε υπερήφανοι που
εµείς κρατήσαµε, σε µια δύσκολη συγκυρία, τη χώρα στην Ευρώπη. Όµως, για πείτε µου, κύριε Τσίπρα: Πού ακριβώς στη συµφωνία αναφέρεται το υπερταµείο, µε ζωή εκατό χρόνια, µέχρι το
2115; Τα δισέγγονά µας θα υπάρχουν και το υπερταµείο θα βρίσκεται και αυτό σε ζωή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πού ακριβώς αναφέρονται όλα αυτά; Πού ακριβώς στη συµφωνία αναφέρεται ότι δεν πρέπει να λογοδοτεί η Βουλή των Ελ-
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λήνων; Γιατί δεν υπάρχει άποψη της Βουλής, υπάρχει µόνο ενηµέρωση. Και τις αποφάσεις τις γνωρίζετε πολύ καλά. Τις καθοριστικές αποφάσεις, οι οποίες παίρνονται µε πλειοψηφία 4/5 δεν
µπορεί να τις πάρει µόνη της η ελληνική Κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι του ταµείου. Χρειάζεται και η σύµφωνη γνώµη των
ξένων.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, πού αναφέρονται όλα αυτά στη συµφωνία, την οποία ψηφίσαµε, ή µήπως η συµφωνία έχει αναφορά
στον κόφτη; Για πείτε µου, κύριε Τσίπρα, πότε µπήκε ο κόφτης
στον δηµόσιο διάλογο; Μήπως έγινε τους τελευταίους δύο
µήνες; Μήπως έγινε µετά τη διαρροή της υποκλαπείσας συνοµιλίας µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Υπήρχε ζήτηµα κόφτη
πριν; Ο κόφτης είναι το τίµηµα της προσωπικής σας αναξιοπιστίας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι το πακέτο µέτρων, το οποίο
φέρνετε, µπορεί να αποδώσει, γι’ αυτό και σας τον επέβαλαν.
Πράγµατι, η οποιαδήποτε Κυβέρνηση χρειάζεται έναν µηχανισµό ελέγχου των δαπανών. Και υπήρχε τέτοιος µηχανισµός από
το 2014. Γιατί δεν αρκούσε στους ξένους; Τον ψηφίσαµε εµείς.
Έχετε απαντήσει επ’ αυτού; Γιατί σας ζήτησαν ειδικό πρόσθετο
κόφτη; Γιατί, πολύ απλά, κύριε Τσίπρα, δεν σας πιστεύει κανείς.
Ούτε εντός Ελλάδος ούτε εκτός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αναφερθήκατε στην εκλεκτική σχέση, την οποία έχετε µε το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Εδώ, πράγµατι, πρέπει να πω ότι
µένω άφωνος. Διότι έχετε πετύχει κάτι µοναδικό. Τις προτάσεις
του Ταµείου οι οποίες είναι ωφέλιµες για τα εθνικά συµφέροντα,
δηλαδή µια πιο επιθετική παρέµβαση στο χρέος και χαµηλότερα
πρωτογενή πλεονάσµατα, να µην τις συζητάτε και να αποδέχεστε
τον κόφτη. Πώς το καταφέρατε αυτό, κύριε Τσίπρα;
Αλήθεια, για απαντήστε µου στη συνέχεια, εσείς θα επιδιώξετε
στόχο 2% για πρωτογενή πλεονάσµατα; Εµείς σας είπαµε τη
δικιά µας θέση. Η δικιά σας θέση ποια είναι; Μπορείτε να το πετύχετε; Η απάντηση είναι ότι δεν µπορείτε να το πετύχετε, διότι,
δυστυχώς, δεν είστε πια αξιόπιστος συνοµιλητής. Και γι’ αυτό,
µε την παρέµβαση την οποία δροµολογείτε για το χρέος, δεσµεύετε τη χώρα σε πρωτογενή πλεονάσµατα για δεκαπέντε
χρόνια, τα οποία εγώ σας λέω ότι απλά δεν είναι βιώσιµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Πρωθυπουργός µίλησε πενήντα πέντε λεπτά.
Μια παρατήρηση πάλι επί των αριθµών και επί της κατανόησης
του αντικειµένου της οικονοµίας. Τι µας είπατε σήµερα; Ότι τα
µέτρα, συνολικά, τα οποία πάρθηκαν από το 2000 έως το 2014
ήταν 90 δισεκατοµµύρια. Μάλιστα. Τι λέει η δικιά σας έκθεση
στον τελευταίο προϋπολογισµό τον οποίο καταθέσατε; «Την περίοδο 2000-2014 τα µέτρα του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής έφθασαν το 24,5% του ΑΕΠ.». Κάντε µια διαίρεση.
Ξέρετε πόσο είναι αυτό; Είναι λίγο κάτω από 60 δισεκατοµµύρια.
Δεν τα πάτε καλά µε τα δισεκατοµµύρια, κύριε Τσίπρα! Σας το
έχω πει πολλές φορές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επιτέλους, τι είναι τα δισεκατοµµύρια; Στραγάλια, να µην ξέρετε πόσα είναι τα συνολικά µέτρα;
Και κάτι ακόµα, σχετικά µε το µείγµα της πολιτικής. Αλήθεια,…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ. Κύριε
Παπαδόπουλε, ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): …µιας και επιµένετε να σχολιάσετε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωµατούχων, για σχολιάστε µου, κύριε Τσίπρα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Παπαδόπουλε, σταµατήστε.
Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Σχολιάστε µου, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κ. Ντοµπρόβσκις, ο
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οποίος είπε ξεκάθαρα ότι η επιλογή του µείγµατος των φόρων
ήταν η δικιά σας επιλογή. Για σχολιάστε το και αυτό, λοιπόν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βεβαίως δική σας επιλογή ήταν! Αυτό σας εξηγούµε τόσο
καιρό. Δική σας επιλογή ήταν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και δική σας επιλογή ήταν να δώσετε αυξήσεις 150 εκατοµµύρια στους δηµοσίους υπαλλήλους, όταν δεν το αντέχει η
οικονοµία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Θεωνά, µην απαντάτε κατά µόνας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δικιά σας επιλογή είναι να δηµιουργείτε συνέχεια πρόσθετες δοµές στο δηµόσιο. Δική σας επιλογή είναι να προσλαµβάνετε
κολλητούς και «ηµετέρους». Πράγµατι, αυτό το µείγµα της πολιτικής είναι δικό σας, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Τσίπρα; Τους φόρους
όλοι θα τους πληρώσουµε και ειδικά οι ασθενέστεροι.
Και ακόµη η ελληνική κοινωνία δεν έχει αντιληφθεί την ένταση
της φοροκαταιγίδας, η οποία ψηφίζεται σήµερα. Περιµένετε
όµως, σε δύο τρεις µήνες, όταν θα έρθει ο Σεπτέµβριος, ο Οκτώβριος, τα πράγµατα θα είναι πολύ διαφορετικά, πολύ χειρότερα
για την Κυβέρνησή σας. Αλλά αυτό δεν µε ενδιαφέρει τόσο πολύ,
κύριε Τσίπρα. Θα είναι, δυστυχώς, πολύ χειρότερα τα πράγµατα
στην πραγµατική οικονοµία.
Και µιας και αναφερθήκατε στις δικές µας πολιτικές και στη
σχέση την οποία είχαµε µε την τρόικα, εγώ θέλω να σας θυµίσω,
κύριε Τσίπρα, ότι εµείς προβήκαµε σε µια σειρά φορολογικών
µειώσεων, µειώσαµε 30% την εισφορά αλληλεγγύης, µειώσαµε
τον ΦΠΑ στην εστίαση, µειώσαµε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στο πετρέλαιο. Όταν και εσείς πετύχετε τα ίδια, να έρθετε εδώ
πέρα να µας το πείτε. Και το κάναµε χωρίς έγκριση της τρόικας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και κάτι τελευταίο, για τον κ. Καµµένο. Πού είναι; Α, είναι
κρυµµένος εκεί. Έπρεπε να σας είχα δει. Αναφερθήκατε, κύριε
Καµµένο, στην τελευταία σας αποστροφή στο πώς θα αισθάνονται, άραγε, οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, όταν θα ξαναβλέπουν τα βίντεο από τις παρεµβάσεις τις οποίες έκαναν κατά
τη διάρκεια της συζήτησης, όταν θα έχετε πετύχει µια καλή συµφωνία για τη χώρα. Εσείς πώς αισθάνεστε, όταν βλέπετε τα δικά
σας βίντεο, που ζητούσατε να πέσουµε στα τέσσερα και λέγατε
όλα αυτά τα απίστευτα πράγµατα, κύριε Καµµένο, για τα οποία
ουδέποτε ζητήσατε συγγνώµη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καλώς.
Επί του τελευταίου δεν υπάρχει απάντηση, δεν εγείρεται θέµα.
Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει τον λόγο, για όσα λεπτά χρειαστεί.
Και, δεύτερον, το ότι λέω και προς τους δύο να µαζεύουµε
κάπως τον χρόνο είναι η ελάχιστη ευαισθησία διαδικαστική προς
τους υπόλοιπους έξι πολιτικούς Αρχηγούς, οι οποίοι δεν έχουν
λάβει τον λόγο, όχι µόνο σήµερα, αλλά και άλλες φορές µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παρακαλώ, να το σεβόµαστε.
Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα είµαι
πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν πείστηκε από όλα αυτά που
κατέθεσα πιο πριν, από τις δικές σας δηλώσεις, για το ποια εναλλακτική θα έπρεπε να υπάρχει για την αξιοποίηση των assets του
δηµοσίου, για το ότι εσείς, η κ. Μπακογιάννη είχε προτείνει για
αυτό το ταµείο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα θα πρέπει
να απαντήσω.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εντάξει,
κυρία Μπακογιάννη, θα απαντήσει ο αδερφός σας, εάν χρειάζεται. Οικογενειακή υπόθεση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν είναι οικογενειακός ο
χρόνος, παρακαλώ!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αφήστε µε
να ολοκληρώσω.
Είπατε, λοιπόν, για άλλη µια φορά ότι υπάρχει µείζον ζήτηµα,
διότι λέτε είναι πολλά τα χρόνια. Αυτό το οποίο αποφασίσαµε
εκείνο το βράδυ ήταν τα χρόνια ζωής αυτού του νέου ταµείου, που
δεν θα εκποιεί, αλλά θα αξιοποιεί περιουσίες και θα έχει collateral
στις χρηµατοδοτικές ροές, όχι στα ακίνητα, ύψους 50 δισεκατοµµυρίων, για να δώσει 25 δισεκατοµµύρια στην πραγµατική οικονοµία και 25 δισεκατοµµύρια στο χρέος. Αυτό το οποίο είχαµε
συµφωνήσει εκείνο το βράδυ ήταν να έχει µεγάλο χρόνο ζωής όσο
η διάρκεια του νέου δανεισµού, όχι του παλιού, τα καινούργια δάνεια της δανειακής σύµβασης του 2015.
Στις εταιρικές συµβάσεις υπάρχει ως τυπικό νούµερο τα ενενήντα εννέα χρόνια, εξ όσων γνωρίζω. Αλλά, να σας πω κάτι,
κύριε Μητσοτάκη. Το να έχει µεγάλο χρόνο ζωής αυτό το ταµείο
είναι θετικό για το δηµόσιο συµφέρον και θα σας εξηγήσω γιατί.
Όταν είναι µικρός ο χρόνος, αυτό το οποίο προβλέπει η
αγορά, δηλαδή η µεγιστοποίηση του κέρδους για το ταµείο είναι
η εκποίηση, διότι ένα έσοδο σε βάθος χρόνου, το οποίο είναι
πάγιο, η χρηµατορροή από ένα πάγιο έσοδο σε βάθος χρόνου,
υπολογίζεται πολλαπλασιαζόµενο επί τα χρόνια της πιθανής
αξιοποίησης και όλοι συνειδητοποιούν ότι είναι επωφελέστερο
να µείνει και να µην εκποιηθεί, από ό,τι να πωληθεί και µάλιστα
κοψοχρονιά στην περίοδο της κρίσης.
Όµως, δεν θέλω να µπω στις τεχνικές λεπτοµέρειες. Θέλω να
σας πω κάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Λέτε εδώ ότι
–και είναι πολύ σοβαρό όταν το λέτε στη Βουλή- η ελληνική πολιτεία, η Βουλή, η όποια κυβέρνηση θα είναι ουσιαστικά ένας παρατηρητής και θα παίρνουν ουσιαστικά αποφάσεις οι ξένοι για
το µέλλον του ταµείου.
Κύριε Μητσοτάκη, κοιτάχτε, αυτές οι τοποθετήσεις δηµιουργούν άλλου είδους συνειρµούς, που τροφοδοτούν άλλους πολιτικούς χώρους, τους πολιτικούς εκείνους χώρους, που
αναδύονται σήµερα στην Ευρώπη, τον λόγο της ακροδεξιάς. Μιλήσατε για άρση κυριαρχίας, µιλήσατε για προδοσίες. Είναι σοβαρά αυτά που λέτε.
Σας λέω το εξής: Η ρήτρα τού ότι δεν πρόκειται να υπάρξει
καµµία απόφαση χωρίς τη δική µας συναίνεση, έρχεται από το
γεγονός ότι το ταµείο αυτό θα έχει µια πενταµελή διοίκηση. Στην
πενταµελή αυτή διοίκηση τρία µέλη θα είναι επιλογής δικής µας
και δύο µέλη επιλογής της άλλης πλευράς.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σταµατήστε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ναι, βεβαίως. Τα µέλη θα είναι…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με σύµφωνη γνώµη;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τι θέλετε να
πείτε; Θέλετε να πείτε ότι τόσα χρόνια στο ΤΑΙΠΕΔ ξεπουλάγατε,
επειδή εσείς θέλατε; Δεν είχατε τη σύµφωνη γνώµη των εταίρων
για…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το ΤΑΙΠΕΔ είχε ελληνική διοίκηση.
Δεν τους ρωτάγαµε.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Βορίδη, κύριε Τζαβάρα, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Καθίστε,
κύριε Βορίδη. Δική σας είναι αυτή η γραµµή, η ακραία γραµµή,
περί προδοσίας, και να ξέρετε ότι την προηγούµενη φορά που
ακούστηκε σε αυτόν τον τόπο η µοµφή της προδοσίας της Αριστεράς είχαµε άσχηµα ξεµπερδέµατα ως τόπος! Και επιβάλλετε
αυτή τη γραµµή στον κ. Μητσοτάκη. Μη φωνάζετε, λοιπόν.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν µπορεί
κανένας να επιβάλει στην ελληνική πλευρά να κάνει κάτι το οποίο
δεν επιθυµεί, έχοντας τους τρεις στους πέντε. Κανείς δεν µπορεί
να επιβάλει στην ελληνική πλευρά να κάνει κάτι το οποίο δεν επι-
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θυµεί.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καλά, καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ! Κύριε Τζαβάρα, κύριε Κικίλια, σταµατήστε να παρεµβαίνετε. Τέσσερις
µέρες τα είπατε αναλυτικά. Τώρα, τα ακούτε συµπυκνωµένα. Παρακαλώ, σταµατήστε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Για να γίνει
κάτι όπως το επιθυµούν οι δανειστές -και κλείνω για αυτό το
θέµα, για να µη µακρηγορήσω- σε ό,τι αφορά το ζήτηµα του ταµείου, θα πρέπει δύο εκ των τριών της ελληνικής πλευράς να
συµφωνήσουν µαζί του, πράγµα το οποίο είναι θεωρία επιστηµονικής φαντασίας.
Όµως, το κρίσιµο σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
είναι αυτό. Το κρίσιµο σηµείο είναι ότι το ταµείο αυτό δεν θα εκποιεί, αλλά θα αξιοποιεί τις χρηµατορροές. Εσείς εκποιήσατε και
µάλιστα µε τρόπο, ο οποίος είναι καταφανώς άδικος και βλαβερός προς το ελληνικό δηµόσιο µέχρι τώρα, τα είκοσι οκτώ ακίνητα του ελληνικού δηµοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ.
Εµείς αναγκαστήκαµε µέχρι σήµερα, διότι αυτό έλεγε η συµφωνία, να προχωρήσουµε σε όσα όριζε η συµφωνία και οι δεσµεύσεις που εσείς είχατε. Από εδώ και στο εξής, όµως, στο
Ταµείο Αξιοποίησης -και όχι εκποίησης- της Περιουσίας, θα παράγουµε αξίες και χρηµατορροές εκ των οποίων θα πηγαίνουν
στην πραγµατική οικονοµία και όχι στον κουβά του χρέους.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο ζήτηµα το οποίο θέσατε.
Κύριε Μητσοτάκη, είπατε ότι κάνω λάθος, διότι δεν είναι 93 δισεκατοµµύρια ευρώ των µέτρων που φέρατε στην πενταετία-εξαετία, αλλά είναι 60 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θέλω να σας θυµίσω όσα δήλωσε από αυτό το Βήµα -δεν έχω
το κείµενο µαζί µου, θα το ψάξουµε, είµαι απολύτως σίγουρος
για αυτό- ο κ. Στουρνάρας. Μπερδεύετε την απόδοση των µέτρων µε τα πραγµατικά µέτρα λιτότητας που ψηφίστηκαν από τις
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, στην αρχή, ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας στη
συνέχεια. Ενενήντα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα, απόδοση
εξήντα δισεκατοµµύρια ευρώ, που ήταν µία από τις πιο σκληρές
δηµοσιονοµικές προσαρµογές που έχουν επιβληθεί σε χώρα του
αναπτυγµένου κόσµου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Μιλήσατε για άλλη µια φορά για εξεταστική επιτροπή. Δεν
έχετε καταλάβει ότι το παραµύθι σας πια δεν έχει δράκο; Δεν το
έχετε καταλάβει αυτό; Θέλετε εξεταστική επιτροπή, διότι, λέει,
καταστρέψαµε τη χώρα, διαπραγµατευόµενοι σκληρά. Γιατί καταστράφηκε η χώρα; Μιλούσατε για ύφεση που θα είναι της
τάξης του 7% και για πλήρη αστοχία όλων των στόχων. Μας λέγατε διαρκώς ότι είµαστε έξω στα έσοδα και ότι θα έχουµε µεγάλο έλλειµµα. Είχαµε -0,2% και όχι 7% ύφεση, σχεδόν, δηλαδή
στασιµότητα. Και πιάσαµε και υπερκαλύψαµε τον στόχο πλεονάσµατος τη χρονιά τη σκληρή και τη δύσκολη του 2015 κατά 1%
πάνω του στόχου. Πιάσαµε πλεόνασµα 0,7%, όταν εσείς τη χρονιά του success story µάς είχατε φέρει πλεόνασµα 0,2%. Έτσι
καταστρέψαµε την οικονοµία, κύριε Μητσοτάκη;
Και ποια ήταν η δική σας αντιπρόταση; Να υλοποιήσουµε τα
µέτρα 7,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2015-2016 που προέβλεπε η πέµπτη αξιολόγηση που ποτέ δεν κλείσατε;
Έρχεστε εδώ και συγκρίνετε όχι πραγµατικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας, των αποδόσεών της, αλλά αυτά που θα γίνονταν, αν µε κάποιο µαγικό τρόπο η χώρα έκλεινε την πέµπτη
αξιολόγηση, δηλαδή, έφερνε αυτά τα 7,7 δισεκατοµµύρια ευρώ
µέτρα στη διετία, πράγµα, το οποίο είχατε τη δυνατότητα να το
κάνετε και δεν το κάνατε, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί δεν το κάνατε;
Ποιος σας εµπόδισε να το κάνετε αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Εσείς που µας ρίξατε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Α, σας εµποδίσαµε εµείς; Ξέρετε από πότε ήταν η πέµπτη αξιολόγηση;
Ήταν από τον Ιούλιο.
Κύριε Μητσοτάκη, νοµίζω ότι απευθυνόµαστε σε ανθρώπους
που έχουν λογική. Την πέµπτη αξιολόγηση δεν την κλείσατε.
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίως µνήµη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ναι, και
µνήµη, κυρία Μπακογιάννη.
Την πέµπτη αξιολόγηση δεν την κλείσατε, διότι εµπεριείχε
πάρα πολλά σκληρά µέτρα, πολύ πιο σκληρά µέτρα από αυτά τα
οποία αναγκαστήκαµε να πάρουµε µετά τον συµβιβασµό, τα
οποία δεν αντέχατε να φέρετε εδώ.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Νοµίζατε
ότι θα τη γλιτώσετε µε ένα mail το οποίο αποστείλατε, το οποίο
καµµία σχέση δεν είχε µε αυτά που σας ζητούσαν οι δανειστές.
Θα είχαµε λοιπόν ανάπτυξη.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε όσα είπατε για τον δηµοσιονοµικό διορθωτή. Πριν όµως από αυτό, θα απαντήσω σε κάτι
ακόµη.
Λέτε ότι ο Αντιπρόεδρος της Κοµισιόν, ο Ντοµπροβόσκις δήλωσε το εξής.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εντάξει, τώρα, µε συγχωρείτε. Αυτό είναι το θέµα σας, ότι δεν
θυµάµαι ακριβώς το όνοµά του;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, γνωρίζουµε ότι ξέρετε άπταιστα λετονικά. Ησυχία!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τέτοια κινητικότητα δεν έχω ξαναδεί στα έδρανα της Αντιπολίτευσης.
Είπε λοιπόν ότι ήταν δική µας επιλογή οι φόροι.
Πράγµατι, κύριε Μητσοτάκη, το είπα στην οµιλία µου. Η πρόταση των δανειστών ήταν να πάµε τον φόρο προστιθέµενης
αξίας, τον ΦΠΑ στην ενέργεια από το 13% στο 23% και το νερό
από το 13% στο 23%, κάτι το οποίο θα δηµιουργούσε µια πρωτοφανή επιβάρυνση σε κάθε νοικοκυριό. Αντ’ αυτού, κάναµε τη
δική µας επιλογή και είπαµε ότι δεν θα αυξηθεί από το 13% στο
23% ο ηλεκτρισµός, η ΔΕΗ, αλλά θα πάµε τον ΦΠΑ από το 23%
στο 24%.
Θέλω να κλείσω µε τον δηµοσιονοµικό κόφτη, τον δηµοσιονοµικό διορθωτή.
Καταλαβαίνω το γεγονός ότι είχατε βάλει όλα σας τα λεφτά
σε µια ρουλέτα στο µαύρο, στην αποτυχία, στο ότι το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο θα επιµείνει σε αυτά τα σκληρά µέτρα των
3,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Διότι όλοι γνωρίζουµε ότι η συµφωνία µίλαγε –και µιλάει και έχουµε υποχρέωση να την τηρήσουµεγια πλεόνασµα 3,5% πλεόνασµα το 2018. Και η διαφωνία ανάµεσα στους θεσµούς ήτο, αν µε αυτά τα µέτρα, τα 5,4 δισεκατοµµύρια, 1% συν 1% συν 1%, θα πιάσουµε το 3,5% πλεόνασµα
το 2018.
Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έλεγε περίπου αυτά που λέγατε κι εσείς λίγο πιο πριν, ότι δεν θα τα πιάσουµε. Κι έλεγε ότι
µπορούµε να πιάσουµε 1,5% µε αυτά τα µέτρα και επέµενε µέχρι
τελευταία στιγµή να φέρουµε προς ψήφιση όχι 3%, αλλά 5%
µέτρα, δηλαδή να φέρουµε προς ψήφιση άλλα 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και βεβαίως είχατε συνηθίσει όσα συνέβαιναν την περίοδο τη
δική σας, ότι, όταν κάτι το ζήταγε το ΔΝΤ, ήταν νόµος. Δεν προβλέψατε το γεγονός ότι αυτή τη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι αποµονωµένη. Δεν προβλέψατε το γεγονός ότι ισχυρότατες
συµµαχίες σε όλη την Ευρώπη και όχι µόνο σοσιαλιστές, θα
υπάρξουν για να στηρίξουν το δίκαιο αίτηµα ότι ο ελληνικός λαός
δεν πρέπει να επιβαρυνθεί άλλο.
Είχατε πειστεί ότι θα µας τα επιβάλουν και είχατε αρχίσει µάλιστα να ετοιµάζετε φιέστες, να ράβετε κουστούµια. Κρατήστε
τα, θα τα χρειαστείτε τα κουστούµια. Δεν θα πέσουµε. Δεν θα
οδηγήσουµε τον λαό σε επιπλέον µέτρα. Δεν θα γίνουν εκλογές,
όπως είχατε προβλέψει και όπως είχατε ζητήσει.
Πολύ φοβάµαι, όµως, κύριε Μητσοτάκη, ότι θα διαψευσθείτε
για άλλη µια φορά και σε ό,τι αφορά την επιθυµία σας να ενεργοποιηθεί ο δηµοσιονοµικός ρυθµιστής, ο µηχανισµός, ο κόφτης.
Δεν θα ενεργοποιηθεί, κύριε Μητσοτάκη, ούτε το 2017, ούτε το
2018, ούτε το 2019, διότι το 2018 η χώρα θα έχει πολύ µεγάλη
ανάπτυξη. Περνάµε σε µια άλλη εποχή.
Βεβαίως, φαντάζοµαι ότι ο άλλος «διορθωτής» που σας άλλαξε γραµµή και είπε και σήµερα «µη ζητάτε εκλογές, την άνοιξη
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του 2017 θα γίνουνε», πιστεύει ότι το 2017 θα ενεργοποιηθεί ο
κόφτης, γι’ αυτό το λέει. Λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι δεν πρόκειται. Φτάσαµε σε πλεόνασµα 0,7% το 2015, όταν είχαµε δύο
εκλογικές αναµετρήσεις και ένα δηµοψήφισµα και capital controls. Το 2016 θα υπερβούµε πολύ πιο πάνω από το 0,5% και το
2017, όταν θα έχουµε ανάπτυξη 3%, πολύ πιο πάνω από το
1,75%.
Και τότε φοβάµαι, κύριε Μητσοτάκη, ότι θα ενεργοποιηθούνε
άλλοι κόφτες, πολιτικοί κόφτες, που θα αναγκάσουν και εσάς να
λέτε όχι 2017-2021, αλλά 2018-2022, όχι 2018-2022, αλλά 20192023.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Περιµένετε, λοιπόν, µέχρι το 2019 και θα χάσετε ξανά τις εκλογές, αν συνεχίσετε µε αυτή την τακτική.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της
αρχής του νοµοσχεδίου και επί των άρθρων 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 233,
234, 235, 236 καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
449 και ειδικό 93, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Παρών.
Ο κ. Κώστας Τσιάρας. Παρών.
Ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος. Παρών.
Ο κ. Δηµήτρης Κυριαζίδης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς. Παρών.
Ο κ. Δηµήτρης Σταµάτης. Παρών.
Ο κ. Γιαννάκης Στέργιος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Μπουκώρος. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Μπούρας. Παρών.
Ο κ. Βασίλης Γιόγιακας. Παρών.
Η κ. Άννα Καραµανλή. Παρούσα.
Ο κ. Μάνος Κόνσολας. Παρών.
Ο κ. Απόστολος Βεζυρόπουλος. Παρών.
Ο κ. Σάββας Αναστασιάδης. Παρών.
Ο κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας. Παρών.
Ο κ. Θεόδωρος Καράογλου. Παρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Γεώργιος Στύλιος. Παρών.
Η κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Κέλλας. Παρών.
Η κ. Φωτεινή Αραµπατζή. Παρούσα.
Η κ. Νίκη Κεραµέως. Παρούσα.
Ο κ. Ανδρέας Κατσανιώτης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης. Παρών.
Ο κ. Νότης Μηταράκης. Παρών.
Η κ. Μαρία Αντωνίου. Παρούσα.
Ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Χρυσής Αυγής επί των άρθρων 1 έως 43, 50, 52, 53,
54, 55, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 70, 72, 80, 105, 106, 142, 153, 159,
184, 185, 186, 188, 191, 196, 197, 199, 200, 204, 205, 215 έως
230 και των τροπολογιών 435/79, 437/81 και 440/84, της οποίας
το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Μιχαλολιάκος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παππάς Χρήστος. Παρών.
Η κ. Ζαρούλια Ελένη. Παρούσα.
Ο κ. Λαγός Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Βλάχου Σωτηρία. Παρούσα.
Ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Κασιδιάρης Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Παναγιώταρος Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Χατζησάββας Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Γερµενής Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μίχος Νικόλαος. Παρών.
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Ο κ. Σαχινίδης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Αϊβατίδης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Γρέγος Αντώνιος. Παρών.
Ο κ. Μπαρµπαρούσης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Κούζηλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κουκούτσης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Καρακώστας Ευάγγελος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ επί
της αρχής του νοµοσχεδίου και επί των άρθρων 1, 44 έως 50, 52
έως 56, 58 έως 61, 63, 65, 70, 184 έως 205 και 233, της οποίας
το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Γεννηµατά Φωτεινή. Παρούσα.
Ο κ. Αρβανιτίδης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Βενιζέλος Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος. Παρών.
Η κ. Κεφαλίδου Χαρούλα. Παρούσα.
Ο κ. Κουτσούκος Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Κρεµαστινός Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Λοβέρδος Ανδρέας. Παρών.

10307

Ο κ. Μανιάτης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Τζελέπης Μιχαήλ. Παρών.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
Βουλευτών
της
Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής
του νοµοσχεδίου και επί των άρθρων 50, 52, 53, 55, 58, 59, 60,
61, 65, 70 έως 99, 106, 184 έως 214, 215 έως 230, 233 και 236,
της οποίας το κείµενο έχει ως εξής;
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, 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.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Δελής Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Λιάνα. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κατσώτης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Λαµπρούλης Γεώργιος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις κατατεθείσες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το Σώµα συµφώνησε.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των
άρθρων 1 έως 56, 58 έως 61, 63, 65, 66, 70 έως 99, 105, 106, 142,
153, 159, 184 έως 230, 233, 234, 236 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 449 και ειδικό 93, του σχεδίου νόµου του Υπουρ-
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γείου Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή, τα άρθρα και την τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή, τα άρθρα και την τροπολογία
λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από
τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της αρχής, των άρθρων και της τροπολογίας του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ).
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Υπάρχει
συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κυρίων Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη και Γρηγορίου Ψαριανού, οι οποίοι µας
γνωστοποιούν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και µας ενηµερώνουν τι θα ψήφιζαν, εάν ήταν παρόντες.
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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:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εν τω
µεταξύ, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση των ψήφων και να
εξαχθεί το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, θα προβούµε στην ψηφοφορία των υπολοίπων άρθρων και της τροπολογίας, για να
κερδίσουµε χρόνο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 102 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 107 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 108 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 109 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 110 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 111 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 112 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 113 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 114 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 114 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 115 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 115 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 116 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 116 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 117 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 117 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 118 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 118 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 119 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 119 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 120 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 120 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 121 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 121 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 122 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 122 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 123 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 123 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 124, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 124 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 125 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 125 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 126 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 126 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 127 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 127 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 128, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 128 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 129 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 129 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 130, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 130 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 131, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 131 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 132, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 132 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 133 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 133 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 134 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 134 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 135, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 135 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 136, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 136 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 137 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 137 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 138 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 138 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 139, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 139 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
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κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 140, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 140 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 141, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 141 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 143, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 143 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 144, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 144 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 145, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 145 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 146 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 146 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 147 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 147 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 148 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 148 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 149, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 149 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 150, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 150 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 151 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 151 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 152 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 152 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 154 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
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ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 154 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 155 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 155 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 156 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 156 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 157 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 157 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 158 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 158 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 160, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 160 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 161 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 161 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 162 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 162 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 163, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 163 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 164, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 164 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 165 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 165 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 166 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 166 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 167 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 167 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 168 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 168 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 169 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 169 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 170, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 170 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 171 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 171 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 172 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 172 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 173 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 173 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 174 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 174 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 175 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 175 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 176 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 176 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 177 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 177 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 178 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 178 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 179 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 179 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 180 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 180 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 181, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 181 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 182 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 182 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 183 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 183 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Τα άρθρα 184 έως και 230 έχουν τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 231 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 231 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 232 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 232 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Τα άρθρα 233 και 234 έχουν τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 235, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 235 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 236 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 237 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το άρθρο 237 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 453 και ειδικό 213;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 453 και ειδικό 13 έγινε δεκτή
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν
153 Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν
145 Βουλευτές.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 237 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 61 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 4 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 6 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 7 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 8 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 10 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 11 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 12 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 13 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 14 εψήφισαν συνολικά Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 15 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 16 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 17 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 18 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 19 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 20 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 21 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 22 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 23 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 24 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 25 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2016

Συνεπώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 26 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 26 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 27 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 28 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 29 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 30 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 31 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 227 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 71 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 32 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 33 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 34 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 35 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 36 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 37 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 38 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 39 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 40 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 41 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 42 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.

10325

Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 43 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 228 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 44 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 130 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 45 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 130 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 46 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 130 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 47 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 130 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 48 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 130 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 49 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 50 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 51 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 51 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 52 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 53 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 53 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 54 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 55 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 55 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 56 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 47 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 56 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 58 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.

10326

Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 59 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 60 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 60 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 61 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 61 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 63 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 65 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 163 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 135 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 65 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 66 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 52 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 70 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 70 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 71 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 72 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 73 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 74 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 74 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 75 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 75 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 76 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 76 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 77 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 77 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 78 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 78 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επί του άρθρου 79 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 80 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 81 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 82 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 83 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 83 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 84 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 84 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 85 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 85 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 86 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 86 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 87 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 87 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 88 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 88 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 89 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 89 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 90 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 90 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 91 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 92 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 92 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 93 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 93 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 94 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 94 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
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Επί του άρθρου 95 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 95 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 96 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 97 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 97 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 98 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 99 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 99 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 105 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 162 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 136 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 106 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 106 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 142 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 142 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 153 εψήφισαν συνολικά 289 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 9 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 153 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 159 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 159 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 184 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 184 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 185 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 185 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 186 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 186 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 187 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 187 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 188 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 188 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 189 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
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Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 189 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 190 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 190 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 191 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 191 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 192 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 192 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 193 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 193 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 194 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 194 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 195 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 195 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 196 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 196 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 197 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 197 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 198 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 198 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 199 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 199 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 200 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 200 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 201 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 201 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 202 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 202 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 203 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 203 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 204 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.

10328

Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 204 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 205 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 205 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 206 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 206 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 207 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 207 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 208 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 208 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 209 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 209 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 210 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 210 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 211 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 211 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 212 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 212 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 213 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 213 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 214 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 214 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 215 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 251 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 36 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 215 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 216 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 251 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 36 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 216 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 217 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 217 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 218 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 218 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 219 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεπώς το άρθρο 219 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 220 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 220 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 221 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 221 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 222 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 222 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 223 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 223 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 224 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 224 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 225 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 225 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 226 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 226 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 227 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 227 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 228 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 228 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 229 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 229 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 230 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 236 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 51 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 230 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 233 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 146 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 233 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 234 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 234 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 236 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευτές.
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Συνεπώς το άρθρο 236 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 449 και ειδικό 93 εψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 145 Βουλευ-

10329

τές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 449 και ειδικό 93
έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το
ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων - Σκοπός
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νοµική προσωπικότητα µε την επωνυµία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), µε σκοπό τον προσδιορισµό,
τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών
και λοιπών δηµοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρµοδιοτήτων της.
2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής
και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής και τη
διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
3. Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα. Ειδικές Αποκεντρωµένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής µπορεί να συστήνονται και να λειτουργούν και εκτός της έδρας αυτής.
4. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής καταργείται η Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών,
καθώς και η θέση του Γενικού Γραµµατέα που προΐσταται αυτής.

Άρθρο 2
Αρµοδιότητες της Αρχής
1. Η Αρχή ασκεί όλες τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών,
που προβλέπονται, κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας
της, στις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε’
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), σε οποιαδήποτε
άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων
και των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονοµικών, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών,
καθώς και τις αρµοδιότητες που της ανατίθενται µε τον παρόντα
νόµο και µε οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
2. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) τον προσδιορισµό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και την είσπραξη λοιπών δηµοσίων εσόδων,
β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων και της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας για την είσπραξη δηµοσίων
εσόδων,
γ) τη λήψη και την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων για την
αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τοµείς της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεµπορίου, της
φορολογικής απάτης και της παραοικονοµίας, της εφαρµογής
των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας,
της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιµότητας των δηµοσίων εσόδων,
δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν εν γένει στην
ερµηνεία και στην εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής,
τελωνειακής και λοιπής νοµοθεσίας που σχετίζεται µε τους τοµείς αρµοδιότητάς της,
ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών,
ατοµικών διοικητικών πράξεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων
που αφορούν σε θέµατα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης
των πάσης φύσεως πόρων της,
στ) τη λήψη και την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συµφερόντων των καταναλωτών, καθώς και για την συµβολή στην
υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας της χηµικής βιοµηχανίας και την παροχή
σχετικής επιστηµονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνοµικές
και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες,
ζ) το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό των δράσεων
όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης,
η) την κατάρτιση των επιµέρους επιχειρησιακών σχεδίων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων αρµοδιότητάς της
και τον προγραµµατισµό ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρµογής της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νοµοθεσίας αρµοδιότητάς της. Επίσης, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των
αιτηµάτων ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς,
θ) τον εντοπισµό φαινοµένων φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίου,
φορολογικής απάτης, παραεµπορίου και παραοικονοµίας και τον
καταλογισµό της διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης,
ι) τον εντοπισµό φαινοµένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσµατικότητας, χαµηλής παραγωγικότητας και
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και µη τήρησης της νοµιµότητας που τυχόν παρατηρούνται στη λειτουργία και στη
δράση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών
της,
ια) την εποπτεία και το συντονισµό των ελεγκτικών φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται σε
αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων της δράσης τους σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί µε βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασµό ελέγχων
και τα προγράµµατα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει
η Αρχή,
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ιβ) την εισήγηση νοµοθετικών διατάξεων και µέτρων για την
ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συµµόρφωσης και
την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της
εισπραξιµότητας των δηµοσίων εσόδων,
ιγ) τη διατύπωση απλής γνώµης για σχέδια νόµων που ρυθµίζουν ζητήµατα εµπίπτοντα στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της
ιδ) το συντονισµό και τη συνεργασία µε άλλους φορείς και
αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω αρµοδιοτήτων.
ιε) την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού των δαπανών της,
ιστ) την κατάρτιση και εκτέλεση προγράµµατος προµηθειών
για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, εξαιρουµένης της
προµήθειας κεντρικού εξοπλισµού πληροφορικής και του συστηµικού λογισµικού πληροφορικής που απαιτείται για τη χρήση του,
που εκτελείται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην
εκάστοτε ισχύουσα Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης. Η προµήθεια περιφερειακού τερµατικού εξοπλισµού και του λογισµικού που τον συνοδεύει γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε τις
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και δύναται να διενεργείται
από αυτήν κατόπιν αιτήµατος του Διοικητή της Αρχής,
ιζ) την κατάρτιση συµβάσεων για τα έργα της Αρχής,
ιη) την εποπτεία των φορέων που λειτουργούν στην Αρχή και
τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των ειδικών λογαριασµών που αφορούν την Αρχή ή λειτουργίες αυτής. Ως φορείς και ειδικοί λογαριασµοί νοούνται ο Ειδικός Λογαριασµός
Τελωνείων, η αρµοδιότητα παρακολούθησης και αξιοποίησης
του οποίου µεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων µε την υπ’ αριθµ. Δ6Α 1145867/2013 ΑΥΟ (Β’ 2417) και
το Ειδικό Ταµείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης
– Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α.) η αρµοδιότητα εποπτείας
του οποίου µεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων µε την υπ’ αριθµ. Δ6Α 1015213/2013 ΑΥΟ (Β’ 130),
καθώς και κάθε άλλος ειδικός λογαριασµός ή φορέας του
οποίου η διαχείριση ή εποπτεία, αντίστοιχα, τυχόν ανατεθεί στην
Αρχή στο µέλλον,
ιθ) την ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λειτουργία και
χρήση του λογισµικού εφαρµογών των πληροφοριακών συστηµάτων ή την προµήθειά του, που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της και
την ασφάλεια και διαχείριση των δεδοµένων που προέρχονται
από τις δραστηριότητές της, όπως ιδίως λογισµικού εφαρµογών
που υποστηρίζουν τις κύριες αρµοδιότητες των Φορολογικών και
των Τελωνειακών υπηρεσιών και του Γενικού Χηµείου του Κράτους,
κ) την παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δηµόσιου τοµέα
για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας,
κα) τον καθορισµό της τεχνολογικής στρατηγικής της, ως
προς το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
κβ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο
άσκησης των αρµοδιοτήτων της.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή του καθ’ ύλην
αρµόδιου Aναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού Οικονοµικών,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται
να µεταβιβάζονται και να περιέρχονται στην Αρχή περαιτέρω αρµοδιότητες που κατά την κείµενη νοµοθεσία ασκούνται από τον
Υπουργό Οικονοµικών ή τον αρµόδιο Aναπληρωτή Υπουργό ή
Υφυπουργό Οικονοµικών ή τους Προϊσταµένους των οργανικών
µονάδων του Υπουργείου Οικονοµικών και κείνται εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων της Αρχής. Οι αρµοδιότητες αυτές
ασκούνται από τον Διοικητή της Αρχής, ο οποίος µπορεί να τις µεταβιβάζει σε υφιστάµενα όργανα της Αρχής ή να εξουσιοδοτεί
αυτά, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 14 του παρόντος.
4. Οι αρµοδιότητες που περιέρχονται στην Αρχή ή στα όργανα
αυτής, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, καθώς και αυτές που έχουν
ήδη µεταβιβασθεί στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και
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κείνται εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων της Αρχής, δεν µπορούν να αναµεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονοµικών ή στον
Aναπληρωτή Υπουργό ή στον Υφυπουργό Οικονοµικών ή σε
άλλα κυβερνητικά όργανα µε µεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Άρθρο 3
Λειτουργική ανεξαρτησία
Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Εµπειρογνώµονας και ο Διοικητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους και
δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία
από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δηµόσιο ή ιδιωτικό οργανισµό. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Εµπειρογνώµονας και ο Διοικητής
απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Άρθρο 4
Σχέσεις µε τη Βουλή και διοικητικές αρχές
Τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένου
του Προέδρου, καθώς και ο Διοικητής της Αρχής, µετά από αίτηµα διαρκούς ή άλλης Επιτροπής της Βουλής, ή κατόπιν δικής
τους πρωτοβουλίας, καταθέτουν ενώπιον της Επιτροπής Θεσµών
και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο 138Α σε συνδυασµό µε το άρθρο 41Α του Κανονισµού αυτής, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στις αρµοδιότητες της Αρχής.
Η Αρχή συνεργάζεται µε τις διοικητικές αρχές που ασκούν αρµοδιότητες σε συγκεκριµένους τοµείς της εθνικής οικονοµίας και
παρέχει τη συνδροµή της, εφόσον της ζητηθεί, στις εν λόγω
αρχές, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της.
Άρθρο 5
Σχέσεις µε τον Υπουργό Οικονοµικών
και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς
1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από
τον Υπουργό Οικονοµικών.
2. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να υποβάλει στρατηγικές
προτάσεις και να παρέχει στρατηγικές οδηγίες στην Αρχή σχετικά µε το στρατηγικό σχεδιασµό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων
της Αρχής και σε εξαιρετικές περιστάσεις. Οι στρατηγικές οδηγίες και οι προτάσεις δεν µπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά
και λειτουργικά ζητήµατα της Αρχής ή σε θέµατα του προσωπικού αυτής.
3. Η Αρχή ενηµερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονοµικών,
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόµου. Ο Υπουργός δεν δύναται, για συγκεκριµένες υποθέσεις ή περιπτώσεις, να υποβάλει προς την Αρχή αίτηµα
παροχής πληροφοριών ή να παράσχει δεσµευτικές οδηγίες, του
παρέχονται όµως υποχρεωτικά από αυτήν συγκεντρωτικά στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.
4. Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονοµικών µε τον
Διοικητή της Αρχής, σχετικά µε την εφαρµογή της φορολογικής
πολιτικής, το ζήτηµα παραπέµπεται από τον Υπουργό Οικονοµικών στο Συµβούλιο Διοίκησης της Αρχής.
5. Η Αρχή, µέσω του Διοικητή της, εισηγείται στον Υπουργό
Οικονοµικών νοµοθετικές διατάξεις για ζητήµατα που εµπίπτουν
στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της.
6. Πριν από την υποβολή προς ψήφιση στη Βουλή νοµοθετικών
διατάξεων για ζητήµατα φορολογικής και τελωνειακής πολιτικής,
καθώς και της εφαρµογής τους, ο Υπουργός Οικονοµικών τις
γνωστοποιεί στην Αρχή. Η Αρχή εντός τριάντα (30) ηµερών από
το χρόνο που έλαβε γνώση διατυπώνει γνώµη επ’ αυτών, η οποία
σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσµευτική για τον Υπουργό Οικονοµικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας
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αυτής θεωρείται ότι η Αρχή έχει διατυπώσει γνώµη σύµφωνη
προς το περιεχόµενο των νοµοθετικών διατάξεων. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η ως άνω προθεσµία συντέµνεται σε δέκα (10)
ηµέρες, ενώ σε περιπτώσεις κατεπείγοντος σε τρεις (3) ηµέρες.
7. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και για τη νοµοθετική πρωτοβουλία λοιπών Υπουργείων, όταν αφορούν ζητήµατα εµπίπτοντα στο πεδίο αρµοδιοτήτων της Αρχής. Στην
περίπτωση αυτή οι διατάξεις υποβάλλονται προς την Αρχή για
τη διατύπωση γνώµης µέσω του Υπουργού Οικονοµικών, τηρουµένης της ως άνω διαδικασίας.
8. Πριν από την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν εν γένει στην ερµηνεία και στην εφαρµογή
των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας και
της νοµοθεσίας που άπτεται των αρµοδιοτήτων του Γενικού Χηµείου του Κράτους, η Αρχή τις γνωστοποιεί στον Υπουργό Οικονοµικών για παροχή απόψεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν
είναι δεσµευτικές για την Αρχή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6
Οργανισµός και Εσωτερικοί Κανονισµοί της Αρχής
1. Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, ο
καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους και των οργανικών θέσεων
του προσωπικού αυτής, τα προσόντα διορισµού στους κλάδους
και στις ειδικότητες, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι
προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων αυτής, καθώς και η κατανοµή των οργανικών θέσεων του µονίµου και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα ρυθµίζονται από τον Οργανισµό της Αρχής.
2. Η λειτουργία της Αρχής ρυθµίζεται από Εσωτερικούς Κανονισµούς, στους οποίους περιλαµβάνονται:
α) ο Κανονισµός Λειτουργίας αυτής, µε τον οποίο καθορίζονται
ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και άσκησης των αρµοδιοτήτων
της Αρχής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και
β) επιµέρους Εσωτερικοί Κανονισµοί µε τους οποίους καθορίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού των υπηρεσιών της και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
3. Ο Οργανισµός και οι Εσωτερικοί Κανονισµοί εκδίδονται µε
αποφάσεις του Διοικητή, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 9.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 7
Όργανα Διοίκησης της Αρχής
Τα όργανα Διοίκησης της Αρχής είναι το Συµβούλιο Διοίκησης
και ο Διοικητής.
Άρθρο 8
Συµβούλιο Διοίκησης
1. Το Συµβούλιο Διοίκησης είναι πενταµελές, αποτελούµενο
από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόµη τακτικά µέλη, τα οποία
δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης συµµετέχει ο Διοικητής της
Αρχής ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
2. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης ορίζεται πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά. Κατά την πρώτη
εφαρµογή του παρόντος, δύο (2) από τα πέντε (5) µέλη κληρώνονται αµέσως µετά από τη λήψη της απόφασης επιλογής τους
και διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, άλλα δύο (2) για θητεία
τεσσάρων (4) ετών και ένα (1) µέλος για θητεία πέντε (5) ετών,
αντίστοιχα. Αν ανανεωθεί η θητεία µέλους που σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο διορίστηκε για περιορισµένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.
3. Κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρχής, στο
Συµβούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευµένες συµβουλευτικές

υπηρεσίες, σε ζητήµατα βέλτιστων διεθνών πρακτικών, Εµπειρογνώµονας µε εµπειρία σε ζητήµατα φορολογικής διοίκησης που
έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. Ο Εµπειρογνώµονας, ο οποίος δύναται να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωµα ψήφου, έχει τα ίδια δικαιώµατα πρόσβασης
στα έγγραφα και στοιχεία της αρχής µε τα µέλη του Συµβουλίου
Διοίκησης, καθώς και τις ίδιες υποχρεώσεις. Κατόπιν πρότασης
του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται,
µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να παρατείνει το ανωτέρω χρονικό διάστηµα έως πέντε
(5) ακόµη έτη.
4. Το Συµβούλιο Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει την υποχρέωση να υπηρετεί µε συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις αρµοδιότητες που του
ανατίθενται από τον παρόντα νόµο και από την εκάστοτε κείµενη
νοµοθεσία, µε γνώµονα την επίτευξη των στόχων αυτής και την
αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.
5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, καθώς
και ο Εµπειρογνώµονας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας και αµεροληψίας.
6. Οι αποδοχές του Προέδρου, των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης και του Εµπειρογνώµονα καθορίζονται στο ποσό των
τριακοσίων ευρώ (300,00 ) ανά συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν µπορούν να υπερβαίνουν ετησίως το τριάντα τοις
εκατό (30%) των αποδοχών Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
7. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης είναι
πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, υψηλής επιστηµονικής συγκρότησης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς που έχουν σχέση
µε τις αρµοδιότητες της Αρχής ή / και του Συµβουλίου Διοίκησης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
α) πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. νοµικής ή οικονοµικής κατεύθυνσης
ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ή ισότιµο τίτλο σπουδών σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων. Ιδιαίτερο προσόν κατά την
επιλογή θεωρούνται οι µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένου ισότιµου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αποδεικνύουν την επιστηµονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή /
και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διοίκησης γνωστικά αντικείµενα,
β) επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της
Αρχής ή / και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διοίκησης αντικείµενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών,
γ) άριστη γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και ιδίως
της αγγλικής,
δ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού τόσο
κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων όσο
και κατά το χρόνο του διορισµού.
8. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να µην έχουν κώλυµα διορισµού
κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του
ν. 3528/2007 (Α’
26), είτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων είτε κατά το χρόνο του διορισµού, επιπλέον:
α) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή
Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά τους.
β) Να µην έχουν αποκλεισθεί από αρµόδια αρχή από την
άσκηση ενός επαγγέλµατος ή να µην τους έχει απαγορευθεί η
ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος.
γ) Να µη συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε την
Αρχή.
Τα ίδια ως άνω κωλύµατα συντρέχουν και για τον Εµπειρογνώµονα κατά το χρόνο έναρξης της σχέσης του µε την Αρχή.
9. Για την αντικατάσταση του Προέδρου ή άλλου µέλους κατά
τη διάρκεια της θητείας του Συµβουλίου, οι υποψήφιοι δεν µπορεί να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι
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δεύτερου βαθµού ή κατιόντες σε ευθεία γραµµή του Προέδρου
ή άλλου µέλους του Συµβουλίου ή του Διοικητή.
10. Δεν µπορεί να διοριστεί Πρόεδρος ή µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης ή Εµπειρογνώµονας πρόσωπο, το οποίο είναι ή
έχει διατελέσει µέλος του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού
κόµµατος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά
τις ίδιες ως άνω περιόδους.
11. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης δεν
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµοσίου λειτουργήµατος, καθώς
και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δηµοσίου,
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δηµοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. Κατά τη διάρκεια της θητείας
τους δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή άµισθο
λειτούργηµα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα
που δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητα ή τα καθήκοντα µέλους του
Συµβουλίου Διοίκησης της Αρχής. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή να έχουν οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε
εταιρεία ή επιχείρηση, εκ της οποίας µπορεί να προκληθεί σύγκρουση συµφερόντων. Δεν συνιστά για αυτούς ασυµβίβαστο η
άσκηση καθηκόντων µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε καθεστώς πλήρους
ή µερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων µέλους του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Άρθρο 9
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Διοίκησης
Το Συµβούλιο Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Ως προς τις δραστηριότητες της Αρχής, το Συµβούλιο Διοίκησης:
α) Παρέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για το στρατηγικό
σχεδιασµό της Αρχής.
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, καθώς και για την ετήσια έκθεση
απολογισµού και προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων της
Αρχής.
2. Ως προς τα ζητήµατα προσωπικού της Αρχής, το Συµβούλιο
Διοίκησης:
α) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του κατά το σχεδιασµό της πολιτικής προσωπικού της Αρχής και παρακολουθεί την εφαρµογή
αυτής.
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ανάπτυξη και την
εφαρµογή µεθοδολογιών και ειδικότερων συστηµάτων προαγωγών, βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού
της Αρχής.
γ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ανάπτυξη και την
εφαρµογή µεθοδολογιών και ειδικότερων συστηµάτων ποιοτικής
και ποσοτικής αξιολόγησης του προσωπικού της Αρχής.
δ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ανάπτυξη και την
εφαρµογή µεθοδολογιών και ειδικότερου συστήµατος µισθολογικού καθεστώτος και επιπλέον ανταµοιβής (bonus) του προσωπικού της Αρχής.
ε) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τις προϋποθέσεις και
τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή.
στ) Εισηγείται προς το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., την αύξηση του καθοριζόµενου ορίου οργανικών θέσεων µόνιµου
προσωπικού της Αρχής.
ζ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τη σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των κλάδων, ειδικοτήτων και κατηγοριών.
η) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τη µεταφορά κενών οργανικών θέσεων από κατηγορία σε κατηγορία ή από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή σε άλλη ειδικότητα, καθώς και για τον
καθορισµό ή ανακαθορισµό των προσόντων διορισµού σε κλά-
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δους και σε ειδικότητες.
θ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τον καθορισµό ή ανακαθορισµό των οργανικών θέσεων προσωπικού, µόνιµου και µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα µεταξύ των υπηρεσιών της Αρχής.
ι) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τον καθορισµό ή ανακαθορισµό του αριθµού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης
και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των
οργανικών µονάδων όλων των επιπέδων, στις οποίες κατανέµονται οι θέσεις αυτές, καθώς και για την κατανοµή ή ανακατανοµή
τους σε υπηρεσιακές µονάδες.
3. Ως προς τα οργανωτικά ζητήµατα της Αρχής, το Συµβούλιο
Διοίκησης:
α) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τους Εσωτερικούς Κανονισµούς της Αρχής.
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την κατάρτιση του Οργανισµού της Αρχής, καθώς και για την τροποποίηση αυτού, σε
περιπτώσεις σηµαντικών οργανωτικών αλλαγών, όπως είναι η σύσταση, η συγχώνευση, η µετατροπή επιπέδου, η κατάργηση και
η αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών, επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων των Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωµένων
και Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς και των Περιφερειακών
Υπηρεσιών που αποτελούν Αυτοτελείς Υπηρεσίες της Αρχής,
ανεξαρτήτως επιπέδου, καθώς και ο καθορισµός των κλάδων
από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάµενοι των προαναφερθεισών υπηρεσιών και παρακολουθεί την υλοποίηση των ανωτέρω οργανωτικών αλλαγών.
γ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την πολιτική της Αρχής
σε θέµατα διοικητικών διαδικασιών.
4. Ως προς τον Διοικητή της Αρχής, το Συµβούλιο Διοίκησης:
α) Κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους για
τη θέση του Διοικητή και υποβάλει σχετική πρόταση στον
Υπουργό Οικονοµικών.
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τη συµβατότητα του
συµβολαίου απόδοσης µε τους τεθέντες στόχους στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και παρακολουθεί την εκτέλεση
του συµβολαίου απόδοσης του Διοικητή.
5. Ως προς τον προϋπολογισµό της Αρχής, το Συµβούλιο Διοίκησης:
α) Παρέχει γνώµη στο Διοικητή της Αρχής επί του σχεδίου
προϋπολογισµού της, πριν την υποβολή του στο ΓΛΚ.
β) Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού
της Αρχής, δια της υποβολής σε αυτό εκθέσεων από το Διοικητή.
γ) Ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα δαπανών, για
έργα παροχής υπηρεσιών ή για προµήθειες ειδών καθαρής αξίας
άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
δ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ένταξη έργων στο
Π.Δ.Ε. και στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών.
6. Το Συµβούλιο Διοίκησης δεν δύναται να ζητά και να έχει
πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριµένες υποθέσεις ή περιπτώσεις φορολογούµενων.
Άρθρο 10
Διαδικασία επιλογής και διορισµός
Συµβουλίου Διοίκησης
1. Η επιλογή των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, γίνεται µε
ανοικτό διαγωνισµό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως
6 του ν. 3861/2010 (Α’ 112), καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού, η γραµµατειακή υποστήριξη της
Επιτροπής της επόµενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
2. Η επιλογή των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης γίνεται από
ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα απαρτίζεται από: α)
τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, β) τον Συντονιστή του
Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή, γ) τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, δ) τον Πρόεδρο του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, ε)
ένα µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που
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υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών και στ) αποκλειστικά για τα πρώτα επτά (7) έτη λειτουργίας της Αρχής, δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων, µε βάση προκαθορισµένα και αντικειµενικά
κριτήρια, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθµό υποψηφίων
από τον αριθµό των σχετικών θέσεων και υποβάλλεται στον
Υπουργό Οικονοµικών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από το διπλάσιο αριθµό των θέσεων, περιλαµβάνονται
όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο.
4. Ο Υπουργός Οικονοµικών επιλέγει από τον ανωτέρω κατάλογο, ισάριθµους µε τις προς πλήρωση θέσεις επικρατέστερους
υποψηφίους, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό
της Βουλής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες
υποψηφίους, ο Υπουργός Οικονοµικών προτείνει εναλλακτικούς
υποψηφίους από τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων
της παραγράφου 3. Τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Ο Εµπειρογνώµονας ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, βάσει καταλόγου τριών (3) υποψηφίων, τον οποίο
καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 11
Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση µελών του
Συµβουλίου Διοίκησης και του Εµπειρογνώµονα
1. Μέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, περιλαµβανοµένου του
Προέδρου, παύεται από το αξίωµά του µε πράξη του Υπουργικού
Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών, για τους εξής λόγους:
α) Για αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας σωµατικής ή πνευµατικής που διαρκεί
για περισσότερους από τρεις συνεχόµενους µήνες ή αν δεν έχει
εκπληρώσει τα καθήκοντά του για τρεις συνεχόµενους µήνες για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου Διοίκησης.
β) Για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Σπουδαίο λόγο συνιστά η αποκάλυψη εµπιστευτικών θεµάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των
καθηκόντων του ή κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό
ή εµπορικό όφελος.
γ) Αν παραπεµφθεί αµετάκλητα στο ακροατήριο για αδίκηµα
που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 8
και 149 του ν. 3528/2007.
δ) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε αυτοδίκαιη αργία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1
του ν. 3528/2007.
ε) Αν δεν προβεί στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, περί σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του παρόντος νόµου.
στ) Αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρµόδια αρχή από την
άσκηση ενός επαγγέλµατος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη
θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους οποιουδήποτε δηµόσιου νοµικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος.
ζ) Αν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι δευτέρου βαθµού ή κατιών σε ευθεία γραµµή του Προέδρου ή άλλου µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης.
η) Αν εκλεγεί µέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωκοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόµµατος ή αν ανακηρυχθεί υποψήφιος Βουλευτής.
2. Ο Πρόεδρος ή µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης που έχει
παυθεί από το αξίωµά του, δύναται να προσβάλει µε προσφυγή
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσεώς του.
3. Μέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Προέδρου, που προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωµά του,
ενηµερώνει σχετικά τον Υπουργό Οικονοµικών και το Συµβούλιο
Διοίκησης, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την παραίτησή του.
Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση
του Εµπειρογνώµονα.
5. α) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου ή µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης, λόγω θανάτου, παραίτησης ή
παύσης, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή µέλος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, εντός δύο µηνών
από την κένωση της θέσης, για το υπόλοιπο της θητείας. Μέχρι
το διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους, η λειτουργία του Συµβουλίου Διοίκησης δεν διακόπτεται. Για το διάστηµα µέχρι το διορισµό νέου Προέδρου ορίζεται αναπληρωτής αυτού από τα
υπολειπόµενα µέλη µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης.
β) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Εµπειρογνώµονα για
τους ίδιους ως άνω λόγους, ορίζεται νέος Εµπειρογνώµονας,
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 10,
εντός δύο µηνών από την κένωση της θέσης, για το υπόλοιπο
της θητείας.
6. Η διαδικασία για το διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους του
Συµβουλίου Διοίκησης ή για τον ορισµό του Εµπειρογνώµονα
ολοκληρώνεται πριν από την εκπνοή της θητείας του Προέδρου
ή του µέλους ή του Εµπειρογνώµονα, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 10.
7. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για το διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους κατά τα ανωτέρω, η θητεία του
απερχόµενου Προέδρου ή µελών παρατείνεται αυτοδικαίως
µέχρι το διορισµό νέων.
Άρθρο 12
Συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης, εκλογή
Προέδρου και λήψη αποφάσεων
1. Το Συµβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει τουλάχιστον µία (1)
φορά το µήνα τακτικώς και εκτάκτως όποτε χρειαστεί, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ο τόπος και
ο χρόνος της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Διοίκησης υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση εκτάκτως, αν το ζητήσουν δύο (2) µέλη.
2. Κατά την πρώτη του συνεδρίαση, καθώς και σε κάθε περίπτωση αλλαγής µέλους του, το Συµβούλιο Διοίκησης συγκροτείται σε σώµα, εκλέγει τον Πρόεδρό του και ορίζει το µέλος που
αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την απουσία του. Οι ειδικότερες
αρµοδιότητες του Προέδρου, σχετικά µε τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Συµβουλίου Διοίκησης, τη διεξαγωγή αυτών και
τη λήψη αποφάσεων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό
της Αρχής.
Για τις συνεδριάσεις της παρούσας παραγράφου απαιτείται
πλήρης απαρτία. Οι σχετικές αποφάσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν.
3861/2010.
3. Το Συµβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει νόµιµα εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και, σε
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του
αναπληρωτή του. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί να παραστούν
κατά τη συζήτηση ειδικών θεµάτων και µέλη του προσωπικού της
Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι του Δηµοσίου ή αλλοδαπών αρχών,
δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελµατικών οργανώσεων,
καθώς και εµπειρογνώµονες. Χρέη γραµµατέα ασκεί µέλος του
προσωπικού της Αρχής που ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, µε τον αναπληρωτή του.
4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συµβουλίου Διοίκησης
τηρούνται από τον γραµµατέα και υπογράφονται από όλα τα
συµµετέχοντα µέλη.
5. Κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στη λειτουργία του Συµβουλίου Διοίκησης ρυθµίζεται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της
Αρχής.
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Άρθρο 13
Διοικητής
1. Στην Αρχή συνιστάται θέση Διοικητή, ο οποίος τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Η θητεία του Διοικητή ορίζεται πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του.
2. Ο Διοικητής είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, υψηλής
επιστηµονικής συγκρότησης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε
τοµείς που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες της Αρχής και ειδικά στους τοµείς του φορολογικού ή τελωνειακού δικαίου ή των
δηµόσιων οικονοµικών. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιµο τίτλο σπουδών σχολών της αλλοδαπής. Ιδιαίτερο προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένου
ισότιµου της αλλοδαπής, που αποδεικνύουν την επιστηµονική
εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής γνωστικά
αντικείµενα.
β) Σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δέκα (10)
ετών, σε συναφή προς τις αρµοδιότητες της Αρχής αντικείµενα.
γ) Σηµαντική διοικητική εµπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων,
διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, στοχοθεσία, συντονισµό
οµάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.
δ) Άριστη γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας, ιδίως της
αγγλικής.
ε) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού τόσο
κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων όσο
και κατά το χρόνο του διορισµού.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να µην έχουν κώλυµα διορισµού
κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του
ν. 3528/2007, ούτε
κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων,
ούτε κατά το χρόνο του διορισµού, επιπλέον:
α) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή
Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά τους.
β) Να µην έχουν αποκλεισθεί από αρµόδια αρχή από την
άσκηση ενός επαγγέλµατος ή να µην τους έχει απαγορευθεί η
ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος.
4. Ο Διοικητής δεν µπορεί να είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού ή κατιών σε ευθεία γραµµή του Προέδρου ή άλλου µέλους του Συµβουλίου.
5. Δεν µπορεί να διοριστεί Διοικητής πρόσωπο, το οποίο είναι
ή έχει διατελέσει µέλος του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού
κόµµατος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά
τις ίδιες ως άνω περιόδους.
6. α) Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητή αναστέλλεται
η άσκηση έµµισθου ή άµισθου δηµόσιου λειτουργήµατος, η
άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δηµοσίου, των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών
Ν.Π.Ι.Δ. ή δηµοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική
πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα. Ο Διοικητής οφείλει, πριν από την ανάληψη
των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε
επιχείρηση/εταιρεία/νοµική οντότητα, από την οποία µπορεί να
προκληθεί σύγκρουση συµφερόντων.
β) Σε περίπτωση που ο Διοικητής είναι µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός φορέων του Δηµοσίου, µε τη λήξη
της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε
πριν από το διορισµό του.
7. Ο Διοικητής µε την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογρά-
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φει συµβόλαιο απόδοσης µε τον Υπουργό Οικονοµικών, το οποίο
καθορίζει τις υποχρεώσεις του, τη σχέση εργασίας του, την
αµοιβή για τις υπηρεσίες του, και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια
της θητείας του, όπως επίσης και σε ετήσια βάση. Στο συµβόλαιο
µπορεί να προβλέπεται ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus) του Διοικητή σε περίπτωση υπέρβασης των ετήσιων στόχων που τίθενται στο συµβόλαιο απόδοσής του ή επίτευξης των βασικών
δεικτών απόδοσης της φορολογικής διοίκησης που προβλέπονται σε αυτό.
8. Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, οι κάθε είδους
αποδοχές του Διοικητή, τακτικές ή πρόσθετες, για όλο το διάστηµα της θητείας του, καθορίζονται κατόπιν πρότασης του Συµβουλίου Διοίκησης, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
δεν µπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ούτε να υπολείπονται του συνόλου των
αποδοχών Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
9. Ο χρόνος της θητείας του Διοικητή, λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε έννοµη συνέπεια.
Άρθρο 14
Αρµοδιότητες Διοικητή
1. Όλες οι αρµοδιότητες της Αρχής που προβλέπονται στον
παρόντα νόµο ή σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
ασκούνται από τον Διοικητή της, πλην αυτών που ρητώς ορίζεται
ότι ασκούνται από το Συµβούλιο Διοίκησης.
2. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Εισηγείται στο Συµβούλιο Διοίκησης για όλα τα θέµατα αρµοδιότητάς του.
β) Διαµορφώνει και επικαιροποιεί τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό της Αρχής. Επίσης, καταρτίζει και αναθεωρεί,
εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και
καθορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών µονάδων αυτής, καθώς και των
προϊσταµένων αυτών και του προσωπικού τους.
γ) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών νοµοθετικές ρυθµίσεις σε ζητήµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του, καθώς
και την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τις οποίες ο Υπουργός
εξακολουθεί να έχει αρµοδιότητα.
δ) Εισηγείται για την υποβολή πρότασης για την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων συναφών µε τις αρµοδιότητες της Αρχής.
ε) Υποβάλλει απαντήσεις της Αρχής, για ερωτήσεις, επερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, προς την αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών, για την υποβοήθηση της άσκησης των
κοινοβουλευτικών αρµοδιοτήτων.
στ) Λαµβάνει µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
καταπολέµηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται
στην Αρχή, συµπεριλαµβανοµένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης και ενώπιον των αρµόδιων Πειθαρχικών
Συµβουλίων.
ζ) Αποφασίζει για τη συµµετοχή της Αρχής σε Οµάδες Εργασίας ή Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισµών µε αντικείµενο που άπτεται αµιγώς των αρµοδιοτήτων της
και ορίζει τα πρόσωπα που συµµετέχουν σε αυτές εκ µέρους της.
η) Εποπτεύει τους φορείς που λειτουργούν στην Αρχή και διαχειρίζεται και παρακολουθεί τους ειδικούς λογαριασµούς που
αφορούν την Αρχή ή λειτουργίες αυτής.
3. Ως προς το προσωπικό της Αρχής, ο Διοικητής, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά:
α) Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταµένους των οργανικών
µονάδων κάθε επιπέδου της Αρχής και αποφασίζει την πρόωρη
λήξη της θητείας τους και την απαλλαγή ή µετακίνησή τους.
β) Οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις
οργανικές µονάδες της Αρχής.
γ) Αποφασίζει για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή και για την υποβολή στους αρµόδιους φορείς και στο Α.Σ.Ε.Π. των αντίστοιχων αιτηµάτων για τις

10362

σχετικές προκηρύξεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
δ) Καθορίζει τον αριθµό θέσεων αποφοίτων των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την πραγµατοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Αρχής.
ε) Καθορίζει ή ανακαθορίζει ειδικό σύστηµα προαγωγών και
βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της
Αρχής.
στ) Καθορίζει ειδικό µισθολογικό καθεστώς και ειδικότερο σύστηµα επιπλέον ανταµοιβής (bonus) για το προσωπικό της
Αρχής.
ζ) Καθορίζει ή ανακαθορίζει µεθοδολογίες και ειδικότερα συστήµατα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του προσωπικού
της Αρχής.
η) Καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου
της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής, τον τρόπο, τη διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης αυτών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του
συνόλου της διαδικασίας.
θ) Καθορίζει, µε αποφάσεις του που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: i) τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα
των υποψηφίων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους (Ελεγκτών), όπως τίτλοι σπουδών,
πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι και τη
συνάφεια αυτών µε το αντικείµενο της θέσης εργασίας, τη γνώση
ξένης γλώσσας, τη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ii) τα ουσιαστικά προσόντα αυτών, όπως εξειδίκευση και προηγούµενη
εµπειρία, iii) το είδος, το χρόνο και τον τρόπο της εκπαίδευσης,
καθώς και τη βαθµολογία αυτής που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος για να θεωρηθεί ότι την έχει περαιώσει µε επιτυχία, η
οποία αποτελεί απαραίτητο προσόν κατάταξης των υποψηφίων
στον πίνακα ή τους πίνακες επιτυχόντων, iv) τους συντελεστές
βαρύτητας των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής, την αξιολόγηση, την επιλογή αυτών και την
κατάρτιση του πίνακα ή των πινάκων επιτυχόντων, v) τη διάρκεια
της θητείας των Ελεγκτών, τους λόγους απαλλαγής από τη θέση
και κινητικότητας αυτών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε τη θητεία και την αξιολόγησή τους.
4. Ως προς τα οργανωτικά θέµατα της Αρχής, ο Διοικητής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα και οι δραστηριότητες των
επί µέρους οργανικών µονάδων και υπηρεσιών της Αρχής συµβαδίζουν µε το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τους τεθέντες στόχους, και, επίσης, ελέγχει και εποπτεύει όλες τις
δραστηριότητες της Αρχής.
β) Μεταφέρει ανθρώπινους, οικονοµικούς και λειτουργικούς
πόρους, καθώς και υλικοτεχνικό εξοπλισµό µεταξύ των οργανικών µονάδων της Αρχής. Σε περίπτωση µεταφοράς εξοπλισµού
πληροφορικής ενηµερώνεται η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και προβαίνει στην εγκατάσταση για τη διασφάλιση της λειτουργίας της υποδοµής.
γ) Προτείνει στον Υπουργό Οικονοµικών και στον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την έκδοση κοινής
υπουργικής απόφασης για τη σύσταση ή κατάργηση οργανικών
θέσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων.
δ) Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, συστήνει ή συγχωνεύει Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια στην Αρχή, καθώς και Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης, και καθορίζει τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας τους,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ε) Με αποφάσεις του συστήνει, συγκροτεί και ορίζει τον Πρόεδρο, τα µέλη, τον εισηγητή και τον γραµµατέα των συλλογικών
οργάνων της Αρχής, όπως Συµβουλίων, Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας ή Έργου και Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων.
στ) Υποδεικνύει εκπροσώπους της Αρχής σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων.
ζ) Ανασυγκροτεί συλλογικά όργανα της Αρχής (επιτροπές,
συµβούλια, οµάδες εργασίας ή έργου) µε αποφάσεις του, που
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δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε περίπτωση
που προκύψει:
αα) µεταβολή στον τίτλο ή στην οργάνωση των οργανικών µονάδων της Αρχής, από τις οποίες προβλέπεται για τη νόµιµη συγκρότησή τους η συµµετοχή υπαλλήλου, ως προέδρου,
συντονιστή, µέλους, εισηγητή ή γραµµατέα,
ββ) µεταβολή στον τίτλο ή στην οργάνωση Γενικών ή Ειδικών
Γραµµατειών ή Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλων
Υπουργείων, µέλη των οποίων συγκροτούν τα συλλογικά όργανα
της Αρχής.
Όπου για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου της
Αρχής προβλέπεται η συµµετοχή Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης αυτής, ως προέδρου, συντονιστή ή µέλους και δεν υφίσταται ή ελλείπει αυτός, µε απόφαση του Διοικητή ορίζεται στη
θέση του και µέχρι την πλήρωση της θέσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση, ένας προϊστάµενος Διεύθυνσης ή υπηρεσίας επιπέδου
Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής.
η) Εκδίδει αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισµού
µελών επιτροπών, µεταξύ άλλων για θέµατα προµηθειών και οµάδων εργασίας αρµοδιότητας της Αρχής.
θ) Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως:
αα) Καθορίζει ή ανακαθορίζει την εσωτερική διάρθρωση των
Υπηρεσιών της Αρχής και συστήνει ή καταργεί ή συγχωνεύει
οργανικές µονάδες αυτής, κάθε επιπέδου ή αναστέλλει τη λειτουργία τους ή µετατρέπει το επίπεδο αυτών, καθώς και τους
κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάµενοι αυτών.
Σε όποιες από τις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου
κρίνεται αναγκαίο, µε τις ίδιες ή όµοιες αποφάσεις, καθορίζεται
η διαδικασία και ο τρόπος µεταφοράς, παρακολούθησης και
διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτηµα.
ββ) Καθορίζει ή ανακαθορίζει την κατά τόπον και την καθ’ ύλην
αρµοδιότητα των Υπηρεσιών της Αρχής, την περαιτέρω εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων τους, την έδρα και τον τίτλο αυτών,
καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης ή παύσης λειτουργίας τους,
καθώς και ορίζει ποιά πρόσωπα θεωρούνται φορολογούµενοι µεγάλου πλούτου ή τις µεγάλες επιχειρήσεις.
γγ) Εκδίδει και τροποποιεί τον Οργανισµό και τους Εσωτερικούς Κανονισµούς της Αρχής, καθώς και την περιγραφή των θέσεων εργασίας των Υπηρεσιών αυτής, µέσω της κατάρτισης
περιγραµµάτων εργασίας.
δδ) Καθορίζει ή ανακαθορίζει τις ηµέρες και ώρες εισόδου του
κοινού στις υπηρεσίες της Αρχής, χωρίς να απαιτείται η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις εξουσιοδότηση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και κατά παρέκκλιση νοµοθετικών διατάξεων που ορίζουν την χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισµό είσοδο µελών συγκεκριµένων
επαγγελµατικών οµάδων στα δηµόσια καταστήµατα, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα, καθώς και το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών της Αρχής που λειτουργούν σε φυλακές εργασίας
(βάρδιες).
εε) Καθορίζει ή ανακαθορίζει τις οργανικές θέσεις προσωπικού, µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα µεταξύ των υπηρεσιών της Αρχής.
Επίσης, καθορίζει ή ανακαθορίζει τον αριθµό των θέσεων των
Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων
του Κράτους, κατανέµει ή ανακατανέµει τις θέσεις αυτές σε υπηρεσιακές µονάδες και καθορίζει ή ανακαθορίζει τις οργανικές µονάδες όλων των επιπέδων, στις οποίες κατανέµονται αυτές.
στστ) Μεταφέρει κενές οργανικές θέσεις προσωπικού από κατηγορία σε κατηγορία ή από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο
ή σε άλλη ειδικότητα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς
και καθορίζει ή ανακαθορίζει τα προσόντα διορισµού σε κλάδους
και σε ειδικότητες.
ι) Αποφασίζει για θέµατα στέγασης και µεταστέγασης των
Υπηρεσιών της Αρχής και παρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις περί στέγασης Δηµοσίων Υπηρεσιών.
5. Ο Διοικητής ασκεί και κάθε άλλη υφιστάµενη κατά την
έναρξη ισχύος της Αρχής αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
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6. α) Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ο Διοικητής της Αρχής δύναται να µεταβιβάζει
στους Προϊσταµένους όλων των οργανικών µονάδων της Αρχής,
τις αναγκαίες αρµοδιότητες ή να εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» πράξεις ή έγγραφα, προκειµένου
αυτοί να ανταποκριθούν στους στόχους που τους τίθενται.
β) Επίσης, ο Διοικητής της Αρχής, δύναται µε αποφάσεις του,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει αρµοδιότητες, να αναθέτει καθήκοντα ή να εξουσιοδοτεί,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4174/2013
(Α’ 170), καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ.
356/1974 (Α’ 90), οι οποίες ισχύουν και για την Αρχή και τον Διοικητή αυτής.
Η κατά το προηγούµενο εδάφιο µεταβίβαση αρµοδιότητας,
ανάθεση καθήκοντος ή εξουσιοδότηση υπογραφής µπορεί να
αφορά σε περισσότερα του ενός όργανα της Αρχής.
Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα
όργανα στα οποία µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται από τον Διοικητή, σε ιεραρχικά υφιστάµενα όργανα
αυτών, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου.
Στην περίπτωση που η ως άνω περαιτέρω εξουσιοδότηση παρέχεται από όργανο στο οποίο: αα) είχε µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα, το εξουσιοδοτούµενο όργανο υπογράφει µε εντολή του
οργάνου που του παρείχε την εξουσιοδότηση ή ββ) είχε παρασχεθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, το εξουσιοδοτούµενο όργανο υπογράφει «Με Εντολή Διοικητή».
γ) Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους α’
και β’ της παρούσας παραγράφου δύνανται να τροποποιούνται
εν όλω ή εν µέρει από το ίδιο θεσµικό όργανο, ανεξαρτήτως αλλαγής του προσώπου που τις εξέδωσε. Επίσης, ο Διοικητής µπορεί να τροποποιεί εν όλω ή εν µέρει τις αποφάσεις για
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων ή εξουσιοδότηση υπογραφής που είχαν εκδοθεί από τον Γενικό Γραµµατέα
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και εξακολουθούν
να ισχύουν.
Άρθρο 15
Διαδικασία επιλογής και διορισµός Διοικητή
1. Η επιλογή του Διοικητή γίνεται µε ανοικτό διαγωνισµό. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 3861/2010 (Α’
112), καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού, η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής της επόµενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
2. Η επιλογή των Υποψηφίων γίνεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 10 του παρόντος νόµου.
3. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των τεσσάρων
(4) επικρατέστερων υποψηφίων, µε βάση προκαθορισµένα και
αντικειµενικά κριτήρια, ο οποίος υποβάλλεται στο Συµβούλιο Διοίκησης. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), περιλαµβάνονται όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω
κατάλογο.
4. Το Συµβούλιο Διοίκησης κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους µε σειρά προτεραιότητας και υποβάλλει
σχετική πρόταση στον Υπουργό Οικονοµικών. Ο Υπουργός Οικονοµικών επιλέγει τον Διοικητή, ο οποίος διορίζεται µε απόφασή
του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στην
οποία αναφέρονται οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για
την επιλογή αυτή.
Άρθρο 16
Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση Διοικητή
1. Όταν συντρέχουν αναµφισβήτητα πραγµατικά περιστατικά
που συνιστούν λόγο παύσης του Διοικητή πριν από τη λήξη της
θητείας του, το Συµβούλιο Διοίκησης υποχρεούται να κινήσει τη
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διαδικασία, προτείνοντας αιτιολογηµένα την πρόωρη παύση του
στον Υπουργό Οικονοµικών. Ο Υπουργός Οικονοµικών, µετά την
πρόταση του Συµβουλίου Διοίκησης, εισηγείται αιτιολογηµένα
την πρόωρη παύση στο Υπουργικό Συµβούλιο. Το Υπουργικό
Συµβούλιο εκδίδει πράξη, η οποία περιλαµβάνει την αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών και η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός
Οικονοµικών δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει τη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης για το εάν συντρέχουν πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν λόγο πρόωρης παύσης του Διοικητή. Ο
Διοικητής παύεται πρόωρα για τους εξής λόγους:
α) Για αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας σωµατικής ή πνευµατικής που διαρκεί
για περισσότερους από τρεις συνεχόµενους µήνες ή αν δεν έχει
εκπληρώσει τα καθήκοντά του για τρεις συνεχόµενους µήνες για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου Διοίκησης.
β) Για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ιδίως η αποκάλυψη εµπιστευτικών θεµάτων για τα
οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εµπορικό όφελος.
γ) Αν παραπεµφθεί αµετάκλητα στο ακροατήριο για αδίκηµα
που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 8
και 149 του ν. 3528/2007.
δ) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε αυτοδίκαιη αργία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1
του ν. 3528/2007.
ε) Αν δεν προβεί στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, περί σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του παρόντος νόµου.
στ) Αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρµόδια αρχή από την
άσκηση ενός επαγγέλµατος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη
θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους οποιουδήποτε δηµόσιου νοµικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος.
ζ) Αν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι δευτέρου βαθµού ή κατιών σε ευθεία γραµµή του Προέδρου ή άλλου µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης.
η) Αν εκλεγεί µέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωκοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόµµατος ή αν ανακηρυχθεί υποψήφιος Βουλευτής.
θ) Σε περίπτωση προφανούς απόκλισης από την επίτευξη των
τεθέντων στο συµβόλαιο απόδοσής του ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων, µετά από τη συµπλήρωση δύο ετών από την τοποθέτησή
του.
2. Ο Διοικητής που έχει παυθεί από το αξίωµά του, δύναται να
προσβάλει µε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσεώς του.
3. Ο Διοικητής όταν προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωµά
του, ενηµερώνει σχετικά τον Υπουργό Οικονοµικών και το Συµβούλιο Διοίκησης, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την παραίτησή του. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διοικητή, λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Διοικητής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 του παρόντος νόµου,
εντός δύο µηνών από την κένωση της θέσης.
5. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλογής του Διοικητή µετά
από τη λήξη της θητείας του ή σε περίπτωση πρόωρης λήξης
της θητείας αυτού ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης ορίζεται ένας από τους προϊσταµένους Γενικής
Διεύθυνσης της Αρχής ως αναπληρωτής για το χρονικό διάστηµα
από τη λήξη της θητείας του µέχρι το διορισµό του διαδόχου του
ή για όσο διάστηµα ο Διοικητής τελεί σε προσωρινή αδυναµία
εκτέλεσης των καθηκόντων του. Σε περίπτωση που ο ορισθείς
ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για
οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκτελεί αυτά, µε όµοια απόφαση
ορίζεται ως αναπληρωτής ένας από τους προϊσταµένους Γενικής
Διεύθυνσης της Αρχής, µέχρι το διορισµό του νέου Διοικητή της
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αρχής ή την ανάληψη των καθηκόντων του υφισταµένου. Τα ενδιάµεσα αυτά διαστήµατα δεν επιτρέπεται κατά κανόνα να υπερβαίνουν τους δύο µήνες.
Άρθρο 17
Οργανικές Μονάδες
1. Η Αρχή συγκροτείται από όλες τις οργανικές µονάδες που
υπάγονται, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας της
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (Α’178, διορθ. σφάλµ. Α’ 25/24.2.2015)
«Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατ’ εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων.
2. Στην Αρχή συνιστάται Γραφείο Διοικητή, το οποίο επικουρεί
αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιµέλεια της
αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και
στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία του µε τις υπηρεσίες και
τους πολίτες και διέπεται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη
λειτουργία του, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τα
Γραφεία των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στον παρόντα νόµο.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Στόχοι Είσπραξης Εσόδων
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται µέχρι
31 Δεκεµβρίου κάθε έτους, καθορίζονται αναλυτικά οι ετήσιοι
στόχοι εσόδων για είσπραξη από την Αρχή, σύµφωνα µε τον ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό. Με όµοια απόφαση,
σε περίπτωση που µε βάση τον κυρωθέντα από τη Βουλή Απολογισµό του αντίστοιχου οικονοµικού έτους, οι πραγµατοποιηθείσες από την Αρχή εισπράξεις εσόδων έχουν υπερβεί τους
καθορισµένους ετήσιους στόχους, δύναται µέρος των εσόδων
που εισπράχθηκαν πέραν των καθορισµένων στόχων, το οποίο
σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπολείπεται κατά ποσοστό του
πέντε τοις εκατό (5%) και να υπερβαίνει κατά ποσοστό το δέκα
τοις εκατό (10%), της υπέρβασης αυτών, να ενισχύει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του επόµενου της κύρωσης του Απολογισµού οικονοµικού έτους της Αρχής, πέραν των ανωτάτων
ορίων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την Αρχή. Για τον υπολογισµό της τυχόν υπέρβασης των στόχων δεν λαµβάνονται υπόψη
στα εισπραχθέντα έσοδα οι αποδόσεις παρεµβάσεων που δεν
είχαν συµπεριληφθεί στον ψηφισθέντα Κρατικό Προϋπολογισµό,
καθώς και τυχόν έσοδα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν
κατά τον ορισµό των στόχων. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται το ακριβές ποσοστό, κατόπιν γνώµης του Συµβουλίου
Διοίκησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου.
Η κατανοµή των πιστώσεων αυτών εντός του προϋπολογισµού
της Αρχής πραγµατοποιείται µε απόφαση του Διοικητή της
Αρχής, µετά από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει.
Άρθρο 19
Προϋπολογισµός και Οικονοµική Διαχείριση
1. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται σε χωριστό ειδικό φορέα ή χωριστούς ειδικούς φορείς στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών.
Για τις δαπάνες λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών της
Αρχής δύναται να εγγράφονται πιστώσεις σε χωριστούς ειδικούς
φορείς σε επίπεδο νοµού ή περιφέρειας.
2. Ο Διοικητής της Αρχής είναι Διατάκτης των πιστώσεων του
προϋπολογισµού δαπανών της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4270/2014 (Α’ 143), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού δαπανών της Αρχής και των προβλέψεων ΜΠΔΣ, καθώς και όλα τα θέ-

µατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης και δηµοσίου λογιστικού,
ισχύουν οι διατάξεις του
ν. 4270/2014, µε την εξαίρεση των
οριζοµένων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Ο προϋπολογισµός της Αρχής υποβάλλεται στο Γ.Λ.Κ. µέσω
της Κύριας Κεντρικής Οικονοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν.
4270/2014.
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της
Αρχής που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισµού που εισάγεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονοµικών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Γ’ του
ν. 4270/2014, δεν δύναται να είναι κατώτερο από το 95% του
µέσου όρου των πιστώσεων της Αρχής, βάσει των ψηφισθέντων
ετήσιων κρατικών προϋπολογισµών των αµέσως προηγούµενων
τριών τελευταίων ετών, χωρίς να συνυπολογίζεται τυχόν ενίσχυση των πιστώσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 18.
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ για τη Γενική
Κυβέρνηση και ταυτόχρονα να τηρηθούν τα ανωτέρω, αναζητούνται οι τυχόν αναγκαίες εξισορροπητικές παρεµβάσεις στο
σύνολο των προϋπολογισµών και το ΜΠΔΣ της Γενικής Κυβέρνησης.
Για τη µεταφορά πιστώσεων µεταξύ µειζόνων κατηγοριών δαπανών του προϋπολογισµού της Αρχής εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε
περίπτωση που ο Υπουργός Οικονοµικών απορρίψει την αιτιολογηµένη πρόταση του Διοικητή για µεταφορά πιστώσεων µεταξύ
µειζόνων κατηγοριών δαπανών τότε αιτιολογεί την απόφασή του
στο Συµβούλιο Διοίκησης της Αρχής.
Στην Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού περιλαµβάνονται, για πληροφοριακούς λόγους, συνοπτικά στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισµού δαπανών
που υποβάλλεται από την Αρχή στο ΓΛΚ, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 και τυχόν λοιπά σχετικά
πληροφοριακά στοιχεία.
Αντίστοιχα στοιχεία περιλαµβάνονται και στην Επεξηγηµατική
Έκθεση του εκάστοτε ΜΠΔΣ.
Ο Διοικητής της Αρχής υποβάλει στη Βουλή, για πληροφοριακούς λόγους, το σχέδιο προϋπολογισµού της Αρχής που είχε
υποβληθεί στο ΓΛΚ.
4. Η Αρχή δύναται να πραγµατοποιεί δαπάνες που εντάσσονται στο ΠΔΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του υποκεφαλαίου 3 του
κεφαλαίου Β’ του µέρους Δ’ του
ν. 4270/2014.
5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 77 και της περίπτωσης ιβ’ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014,
για τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις της Αρχής δεν απαιτείται
η σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών εφόσον η δαπάνη που
προκαλείται από αυτές είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών
του προϋπολογισµού της ή του εκάστοτε ΜΠΔΣ. Σε αντίθετη περίπτωση η παράλειψη σύµπραξης του Υπουργού Οικονοµικών
συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης
της πράξης και λόγο ακυρότητας αυτής. Από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για
τις πράξεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, καθώς
και για όσες από αυτές έχουν εκδοθεί µέχρι και την έναρξη
ισχύος του παρόντος και έχουν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.
6. Στην Αρχή συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), ο προϊστάµενος της οποίας έχει όλες τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των προϊσταµένων οικονοµικών
υπηρεσιών Υπουργείων κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014.
Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών ορίζεται ως Κύρια
Κεντρική Οικονοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 και έχει τις αρµοδιότητες που
προσδιορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις.
7. Η Αρχή διαχειρίζεται και ελέγχει τις οικονοµικές υποθέσεις
και λειτουργίες όλων των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν και
των φορέων που εποπτεύονται από αυτή, σχεδιάζει, συντονίζει
και εποπτεύει όλα τα θέµατα που άπτονται της οικονοµικής λει-
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τουργίας της, στο πλαίσιο του ν. 4270/2014, πλην των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο.
8. Η Αρχή διαχειρίζεται τους Ειδικούς Λογαριασµούς και εποπτεύει τα Ταµεία που συνδέονται µε τις αρµοδιότητές της.
9. Ακίνητα του Δηµοσίου µπορεί να παραχωρούνται κατά
χρήση στην Αρχή από την Εταιρία Ακινήτων Δηµοσίου ή άλλους
φορείς του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιµετώπιση των
στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών της.
10. Ο Διοικητής παρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις περί στέγασης Δηµοσίων Υπηρεσιών, για
θέµατα στέγασης και µεταστέγασης των Υπηρεσιών της Αρχής.
11. Για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων προς στέγαση των υπηρεσιών της Αρχής, το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Αρχής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
οι διατάξεις περί στέγασης δηµοσίων υπηρεσιών.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 20
Υποβολή εκθέσεων – δηµοσιότητα
1. Η Αρχή ενηµερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονοµικών,
δια της υποβολής τριµηνιαίων εκθέσεων για τις δραστηριότητές
της και για θέµατα που τυχόν ανακύπτουν κατά τη λειτουργία και
τη δράση της. Ο Υπουργός µπορεί να ακροάται µηνιαίως τον Διοικητή, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον της ζητηθεί, η Αρχή
υποχρεούται να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό
Οικονοµικών και στον Πρόεδρο της Βουλής, ειδικές εκθέσεις
κατά τη διάρκεια του έτους για θέµατα της αρµοδιότητάς της.
3. Η Αρχή δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της:
α) το στρατηγικό σχέδιο, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και
τις τυχόν αναθεωρήσεις τους, τους στόχους των Υπηρεσιών και
τους κρίσιµους δείκτες απόδοσης της φορολογικής διοίκησης,
καθώς και τη µηνιαία εξέλιξή τους,
β) τις µηνιαίες εκθέσεις για την εξέλιξη και τη διακύµανση των
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δηµοσίων εσόδων,
γ) τις µηνιαίες οικονοµικές αναφορές δαπανών, στο πλαίσιο
εκτέλεσης του προϋπολογισµού της.
Άρθρο 21
Ετήσια έκθεση απολογισµού και προγραµµατισµού
των δραστηριοτήτων της Αρχής
1. Η Αρχή συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισµού
και προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων της για το επόµενο
έτος. Στην έκθεση απολογισµού παρουσιάζεται το έργο που επιτελέστηκε κατά το προηγούµενο έτος και τα αποτελέσµατα
στους κρίσιµους τοµείς δράσης της.
Στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι στόχοι και δράσεις παρέµβασης, οι οποίες εξειδικεύονται στο ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο. Δεν περιλαµβάνονται
εξειδικευµένα στοιχεία, η γνωστοποίηση των οποίων µπορεί να
παρεµποδίσει την υλοποίηση του προγράµµατος και την επίτευξη των στόχων είσπραξης, ούτε στοιχεία που καλύπτονται
από το φορολογικό απόρρητο.
2. Το Συµβούλιο Διοίκησης παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για
την οριστικοποίηση της ετήσιας έκθεσης απολογισµού και προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων της Αρχής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, και την υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, στον
Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονοµικών. Η ετήσια
έκθεση απολογισµού της Αρχής υποβάλλεται µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής και συζητείται στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής
κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
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Άρθρο 22
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο και
λοιπά σχέδια δράσης της Αρχής
1. Η Αρχή καταρτίζει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο
αυτής, καθώς και τα επιµέρους επιχειρησιακά σχέδια και τα προγράµµατα δράσης της, συντονίζει και υλοποιεί αυτά, στο πλαίσιο
των επιλογών, των προτεραιοτήτων, των κατευθύνσεων και των
στόχων της κυβερνητικής δηµοσιονοµικής πολιτικής.
2. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, καθώς
και όποιο σχέδιο δράσης της Αρχής εµπίπτει στο πεδίο αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου Διοίκησης, εκδίδονται µε αποφάσεις του
Διοικητή της, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, η οποία παρέχεται και για τυχόν επικαιροποιήσεις ή αναθεωρήσεις τους. Οι αποφάσεις αυτές δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στρατηγικό σχέδιο είναι το σχέδιο µε το οποίο αποτυπώνεται η µακροπρόθεσµη στρατηγική κατεύθυνση της Αρχής. Περιλαµβάνει τους στρατηγικούς στόχους της Αρχής, το όραµα, την
αποστολή και τις βασικές αξίες της.
4. Επιχειρησιακό σχέδιο είναι η διαδικασία επιµερισµού των
στρατηγικών στόχων της Αρχής σε ετήσιους στόχους, δράσεις
και έργα. Περιγράφει τα ορόσηµα, τους κρίσιµους παράγοντες
επιτυχίας και αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο το στρατηγικό σχέδιο µπαίνει σε εφαρµογή κατά τη διάρκεια του έτους.
Με το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι των Υπηρεσιών, καθώς και οι υποχρεώσεις, οι
δράσεις και τα έργα προς υλοποίηση, σε συµφωνία µε το στρατηγικό σχέδιο της Αρχής.
5. Το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο υποβάλλεται από τον Διοικητή στο Συµβούλιο Διοίκησης µέχρι τις 20 Δεκεµβρίου κάθε
έτους, για παροχή της σύµφωνης γνώµης του.
6. Το στρατηγικό σχέδιο της Αρχής υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 138Α του Κανονισµού της Βουλής.
Άρθρο 23
Στοχοθεσία
1. Με απόφαση του Διοικητή και µε γνώµονα την επίτευξη των
στρατηγικών στόχων, κοινοποιείται στις Υπηρεσίες ο επιχειρησιακός σχεδιασµός της Αρχής και καθορίζονται οι ποιοτικοί και
ποσοτικοί στόχοι των οργανικών µονάδων, ο βαθµός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες µέτρησης των αποτελεσµάτων,
το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
2. Οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, οι
οποίοι µε την τοποθέτησή τους και την ανάληψη υπηρεσίας αποδέχονται αυτοδικαίως τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους
των οργανικών µονάδων, που προσδιορίζονται από τον Διοικητή
της Αρχής, κατανέµουν αυτούς, στους προϊσταµένους των υπό
αυτών οργανικών µονάδων, επιπέδου Υποδιεύθυνσης ή Τµήµατος ή Αυτοτελούς Γραφείου, οι δε προϊστάµενοι των Τµηµάτων
ή Αυτοτελών Γραφείων κατανέµουν αυτούς µεταξύ των υπαλλήλων, κατά περίπτωση.
3. Ειδικότερα, η ανάληψη καθηκόντων Ελεγκτή βεβαίωσης και
Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους σηµαίνει και
την αυτοδίκαιη αποδοχή των στόχων αυτών ακόµη και στην περίπτωση που αυτό γίνεται σε αντικατάσταση µετακινούµενου ή
αποσπώµενου ελεγκτή µετά από την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης.
4. Η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και εφαρµόζει συστήµατα
και µεθόδους µέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των οργανικών της µονάδων.
Με απόφαση του Διοικητή ορίζεται η αξιολόγηση των οργανικών µονάδων και θεσπίζεται διαδικασία βράβευσης, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 του
ν. 3230/2004 (Α’ 44).
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 24
Οργανικές Θέσεις και στελέχωση
1. Το σύνολο των οργανικών θέσεων της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), συµπεριλαµβανοµένων και των προσωποπαγών, µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή και αποτελούν
στο σύνολό τους τις οργανικές θέσεις αυτής. Στις θέσεις που µεταφέρονται, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο περιλαµβάνονται και
οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης
των Εσόδων του Κράτους της Γ.Γ.Δ.Ε..
2. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής στην άσκηση
των καθηκόντων του συνιστώνται τρεις (3) θέσεις διοικητικών
υπαλλήλων, η µία εκ των οποίων κατηγορίας ΠΕ, τρεις (3) θέσεις
ειδικού συµβούλου και τέσσερις (4) θέσεις ειδικού συνεργάτη, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Στο Γραφείο του Διοικητή της Αρχής συνιστάται θέση Διευθυντή, η οποία
καλύπτεται από έναν εκ των ανωτέρω ειδικών συνεργατών. Ο Διευθυντής του Γραφείου του Διοικητή ασκεί, κατ’ αντιστοιχία, τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α’98), εφαρµοζοµένης της παρ. 3 του
ίδιου άρθρου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ.
63/2005. Για τις αποδοχές των ανωτέρω έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
ν. 4354/2015 (Α’ 176) που αφορούν τους µετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των µελών
της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
3. Η Αρχή στελεχώνεται από µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους
και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαµβάνουν
αντίστοιχες
οργανικές
θέσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των προσωποπαγών θέσεων.
Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται µε διορισµό µέσω ΑΣΕΠ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), τις ισχύουσες
γενικές διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές και µε βάση τόσο τα
τυπικά προσόντα που καθορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001
(Α’ 39) και στον Οργανισµό της Αρχής, όσο τα κριτήρια που τίθενται από την Αρχή, µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές της ανάγκες. Ο υπάλληλος, µετά από το διορισµό του, τοποθετείται σε
θέση για την κατάληψη της οποίας συµµετείχε στη διαδικασία διορισµού, µετά από γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.
Γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου δεν απαιτείται, εάν από τη
διαδικασία διορισµού προκύπτουν η θέση και η υπηρεσιακή µονάδα, στην οποία πρόκειται να διορισθεί ο υπάλληλος.
4. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται,
επίσης, να γίνει και µε µετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλου Υπουργείου ή άλλων δηµόσιων υπηρεσιών
κάθε µορφής ή Ν.Π.Δ.Δ., ενώ είναι δυνατή και η απόσπαση για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών.
5. Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους (Ελεγκτές) καλύπτονται από
υπαλλήλους της Αρχής µε απόφαση του Διοικητή, σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο.
6. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, την απόλυση, τη λήξη
εµµίσθου εντολής, καθώς και την καταγγελία σύµβασης εργασίας
ή έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι διατάξεις για το προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και άλλες ειδικές διατάξεις, στο βαθµό που δεν
αντίκεινται στον παρόντα νόµο.
7. Οι ατοµικές πράξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται από τον Διοικητή της Αρχής.
Άρθρο 25
Εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα
1. Μετάθεση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα της Αρχής
σε αντίστοιχη κενή θέση µίας άλλης οργανικής µονάδας της
Αρχής εντός του ίδιου νοµού ή του ίδιου νησιού πραγµατοποιείται

µε µόνη απόφαση του Διοικητή.
2. Μετάθεση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα της Αρχής
σε αντίστοιχη κενή θέση µίας άλλης οργανικής µονάδας της
Αρχής εκτός νοµού ή σε νησί πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Διοικητή της Αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
3. Απόσπαση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα της Αρχής
σε άλλη οργανική µονάδα της Αρχής εντός του ίδιου νοµού ή του
ίδιου νησιού πραγµατοποιείται µε µόνη απόφαση του Διοικητή και
για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
4. Απόσπαση υπαλλήλου, είτε από µία οργανική µονάδα της
Αρχής σε άλλη εντός νοµού ή του ίδιου νησιού, στην οποία δεν
προβλέπονται οργανικές θέσεις του ιδίου κλάδου, είτε από µια οργανική µονάδα της Αρχής σε µία άλλη εκτός νοµού ή σε νησί,
πραγµατοποιείται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής µετά από
γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου και για ορισµένο
χρονικό διάστηµα.
5. Μετάταξη υπαλλήλου της Αρχής σε κενή θέση άλλου κλάδου
ή/και άλλης κατηγορίας ή/και άλλης ειδικότητας διενεργείται µε
απόφαση του Διοικητή της Αρχής και µετά από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου για τον κλάδο ή την ειδικότητα,
στην οποία µετατάσσεται.
6. Για λοιπά ζητήµατα υπηρεσιακών µεταβολών τοποθέτησης,
µετάθεσης, απόσπασης και µετάταξης εφαρµόζονται, στο βαθµό
που δεν αντίκεινται στον παρόντα νόµο, οι διατάξεις του ν.
3528/2007, οι διατάξεις για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τυχόν ειδικότερες διατάξεις,
ενώ η εξειδίκευση και στάθµιση των επιµέρους κριτηρίων, όπως
οι υπηρεσιακές ανάγκες, η εντοπιότητα και η εν γένει προσωπική,
οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, η διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής καθορίζονται µε απόφαση
του Διοικητή, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
7. Η απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων µεταξύ της Αρχής και
του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλης Ανεξάρτητης Αρχής ή
άλλης δηµόσιας υπηρεσίας κάθε µορφής ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η
απόσπαση σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, µέλη
του Κοινοβουλίου και τα Κόµµατα, διενεργείται µετά από γνώµη
των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και των συναρµόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό
της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασµένο, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις
εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής.
8. Οι αποσπάσεις υπαλλήλων της Αρχής είτε για υπηρεσία τους
στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είτε ως εθνικών εµπειρογνωµόνων σε υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισµών, διενεργούνται
µε κοινή απόφαση του Διοικητή και του Υπουργού Οικονοµικών ή
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά τις κείµενες διατάξεις.
9. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής δεν εφαρµόζονται για
το προσωπικό της τα προεδρικά διατάγµατα 329/1995 (Α’ 177),
344/1995 (Α’ 183) και 216/1998 (Α’ 172 και Α’222).
Άρθρο 26
Ρυθµίσεις θεµάτων επιλογής και αξιολόγησης
προϊσταµένων της Αρχής
1. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τµήµατος της Αρχής,
καθώς και οι υπεύθυνοι των Αυτοτελών Γραφείων αυτής, επιλέγονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται
διαφορετικά στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, µε τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στον Οργανισµό της Αρχής,
όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και µε τα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει,
κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά στην παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου, και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2016

προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται
η διαδικασία επιλογής προϊσταµένων και (υπευθύνων) Αυτοτελών
Γραφείων, τα αρµόδια συµβούλια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, τα κριτήρια αξιολόγησής τους, τα ειδικότερα θέµατα που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. α) Ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για
δύο (2) τουλάχιστον έτη ή
γγ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο βαθµό αυτόν, ή
δδ) κατέχουν το βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον
επτά (7) έτη στο βαθµό αυτόν.
β) Ως προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου
(µεταξύ Διευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας
επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθµό Α’ ή
γγ) κατέχουν το βαθµό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή
δδ) κατέχουν τον βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον
τέσσερα (4) έτη στο βαθµό αυτόν.
γ) Ως προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κατέχουν το βαθµό Β’
µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθµό
αυτόν ή
γγ) κατέχουν το βαθµό Α’.
3. Για την επιλογή προϊσταµένων λαµβάνονται υπόψη τέσσερις
(4) οµάδες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και
προσόντων επαγγελµατικής κατάρτισης,
β) µοριοδότηση βάσει εργασιακής εµπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
γ) µοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ) µοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
4. Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός των µορίων
κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον εξής συντελεστή, ανά
θέση ευθύνης:
Α) Για τη θέση προϊσταµένου Τµήµατος µε συντελεστή βαρύτητας:
45% για την οµάδα κριτηρίων (α),
10% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
25% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
Β) Για τη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης µε συντελεστή βαρύτητας:
40% για την οµάδα κριτηρίων (α),
10% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
30% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
Γ) Για τη θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης µε συντελεστή βαρύτητας:
35% για την οµάδα κριτηρίων (α),
10% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
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35% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
Άρθρο 27
Τοποθέτηση - Θητεία - Λήξη θητείας Προϊσταµένων
1. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τµήµατος των υπηρεσιών της Αρχής, καθώς και οι υπεύθυνοι Αυτοτελών Γραφείων
όλων των υπηρεσιών αυτής, επιλέγονται και τοποθετούνται µε
απόφαση του Διοικητή της Αρχής, σε αντίστοιχες θέσεις, για θητεία ενός έτους που µπορεί να ανανεώνεται έως και δύο (2)
φορές, µέχρι τη συµπλήρωση πλήρους θητείας τριών (3) ετών ή
να διακόπτεται πριν τη λήξη της, µε όµοια απόφαση και κύριο
κριτήριο την επίτευξη των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων.
Στους ανωτέρω προϊσταµένους και υπευθύνους παρέχεται το
δικαίωµα, µετά τη συµπλήρωση της πλήρους θητείας τριών (3)
ετών από την επιλογή και την τοποθέτησή τους, να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση ευθύνης και για µία (1)
ακόµη πλήρη θητεία. Εφόσον επιλεχθούν και τοποθετηθούν στην
ίδια θέση ευθύνης για δεύτερη συνεχόµενη θητεία, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής νέας αίτησης υποψηφιότητας για τη θέση
αυτή, παρά µόνο µετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη λήξη
της δεύτερης πλήρους θητείας τους.
2. Με τον Οργανισµό της Αρχής καθορίζονται οι θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων και υπεύθυνων αυτοτελών γραφείων της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωµα
επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην
οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για µία πλήρη θητεία, για δεύτερη συνεχόµενη θητεία. Οι θέσεις αυτές καθορίζονται µε κύριο
κριτήριο τη βαρύτητα της θέσης στην επίτευξη των στόχων ελέγχου και βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του
Κράτους, καθώς και στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου.
3. Ο Διοικητής δύναται να αποφασίζει την πρόωρη λήξη της
θητείας των προϊσταµένων, είτε λόγω µη εκπλήρωσης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των οργανικών µονάδων
στις οποίες προΐστανται, στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης,
είτε για σοβαρό λόγο αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των
υπηρεσιακών τους καθηκόντων, είτε κατόπιν απαλλαγής των
προϊσταµένων από τα καθήκοντά τους για προσωπικούς λόγους.
4. Με απόφαση του Διοικητή, ο προϊστάµενος παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) αν καταδικασθεί τελεσιδίκως για τα
αναφερόµενα αδικήµατα στην περίπτωση Α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή, γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή το δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασµό των δύο προηγούµενων ρυθµίσεων, δ) αν τεθεί σε
διαθεσιµότητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων
(4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007).
5. Οι προϊστάµενοι έχουν δικαίωµα κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας επιλογής σε
κενή θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου ή να αιτηθούν να µετακινηθούν και να τοποθετηθούν σε θέση ευθύνης ίδιου επιπέδου
για το υπόλοιπο της θητείας τους, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Ο Διοικητής, δύναται να µετακινεί τους προϊσταµένους σε άλλη θέση ευθύνης του ιδίου επιπέδου, χωρίς
σχετική αίτησή τους, όταν επείγουσες και εξαιρετικές περιστάσεις το επιβάλουν.
6. Με απόφαση του Διοικητή, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Συµβουλίου Διοίκησης, δύναται να εξειδικεύεται η πολιτική της
Αρχής σε ό,τι αφορά στην περιοδική εναλλαγή των προϊσταµένων, τη δυνατότητα ανανέωσης της θητείας στην ίδια θέση ευθύνης και κάθε συναφές θέµα, λαµβανοµένης υπόψη της
ιδιαιτερότητας των θέσεων και των ειδικότερων συνθηκών.
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Άρθρο 28
Συστήµατα υπηρεσιακής εξέλιξης
1. Με αποφάσεις του Διοικητή, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός (1)
µηνός, η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και εφαρµόζει µεθοδολογίες και ειδικότερα συστήµατα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του προσωπικού της στη βάση των περιγραµµάτων
θέσεων εργασίας και των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και να καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όργανα
ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια αξιολόγησης των
υπαλλήλων της Αρχής, τον τρόπο, τη διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης αυτών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του
συνόλου της διαδικασίας.
2. Με αποφάσεις του Διοικητή, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός (1)
µηνός, η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και να εφαρµόζει µεθοδολογίες και ειδικότερα συστήµατα προαγωγών και βαθµολογικής
και υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών της,
κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης
διάταξης.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
Άρθρο 29
Μισθολογικό καθεστώς και επιπλέον ανταµοιβή
1. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης δύναται να καθορίζεται, εντός
των ορίων του προϋπολογισµού της Αρχής και του εκάστοτε
ΜΠΔΣ, ειδικό µισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Αρχής,
στη βάση των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας.
2. Ο Διοικητής, µε απόφασή του, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Συµβουλίου Διοίκησης, δύναται να αναπτύσσει και εφαρµόζει µεθοδολογίες και ειδικότερο σύστηµα επιπλέον ανταµοιβής
(bonus) του προσωπικού της Αρχής, στο πλαίσιο της αξιολόγησής του, λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και το
βαθµό ευθύνης τους και εφόσον ο βαθµός επίτευξης των τεθέντων στόχων της Αρχής υπερβαίνει το 100%.
Άρθρο 30
Υπηρεσιακά Συµβούλια, Ειδικές Επιτροπές
Αξιολόγησης και λοιπά συλλογικά όργανα
1. Τα Α’, Β’ και Γ’ Υπηρεσιακά Συµβούλια, που έχουν συσταθεί,
συγκροτηθεί και λειτουργούν στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αποτελούν τα Α’, Β’
και Γ’ Υπηρεσιακά Συµβούλια της Αρχής.
2. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που έχουν συσταθεί,
συγκροτηθεί και λειτουργούν στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων αποτελούν Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης της Αρχής
και συγκροτούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, περί των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης των Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ..
3. Όπου για τη συµµετοχή προέδρων, συντονιστών, µελών, εισηγητών ή γραµµατέων σε συλλογικό όργανο, που µεταφέρθηκε
στην Αρχή από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή Α’ ή Β’ βαθµού, από την
ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος, απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Γ’ ή Δ’, αντίστοιχα, βαθµού.
Άρθρο 31
Πειθαρχικά Συµβούλια

1. α) Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται και συγκροτείται το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Αρχής, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, περί
των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ.,
µε αποκλειστική αρµοδιότητα την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας σε πρώτο βαθµό στους υπαλλήλους της Αρχής, πλην των
ανώτατων υπαλλήλων της Αρχής για τους οποίους, το αρµόδιο
πειθαρχικό όργανο σε πρώτο και τελευταίο βαθµό είναι το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του ν.
3528/2007 (Α’26). Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα
θέµατα λειτουργίας αυτού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά και ο
γραµµατέας του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζονται και αντικαθιστώνται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής.
β) Αρµόδιο πειθαρχικό όργανο για να κρίνει σε δεύτερο βαθµό
το προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στην αρµοδιότητα του
Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτής και σε πρώτο και δεύτερο βαθµό
τους ανώτατους υπαλλήλους της Αρχής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
είναι το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α
του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε περίπτωση που κρίνονται υπάλληλοι της Αρχής, στο ως άνω
Πειθαρχικό Συµβούλιο συµµετέχει αντί του µέλους που προβλέπεται στην περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 146 Α, ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής που είναι αρµόδια
για τα θέµατα του προσωπικού αυτής, ο οποίος ορίζεται, µε αναπληρωτή του άλλον προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής
ή Διεύθυνσης αυτής, µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής, πριν
από την έναρξη λειτουργίας του Συµβουλίου.
2. α) Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του Προέδρου και
των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, του Διοικητή και του Εµπειρογνώµονα που απορρέουν από τον παρόντα νόµο, τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και λοιπές,
γενικές και ειδικές κείµενες διατάξεις, τα ως άνω όργανα της
Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.
β) Συνιστάται στην Αρχή Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο, το
οποίο είναι αρµόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στον
Πρόεδρο και στα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, καθώς και στο
Διοικητή και στον Εµπειρογνώµονα. Το εν λόγω Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό και συγκροτείται από έναν
Σύµβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν Νοµικό Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή,
υπάλληλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας
του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές.
Ειδικά, τα µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί, υποδεικνύονται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου και ο Νοµικός Σύµβουλος από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ..
γ) Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Ειδικού Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
δ) Η αµοιβή του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα καθορίζεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ε) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου
Διοίκησης είναι δικαστικοί λειτουργοί, η υπόθεση εκδικάζεται
από τα όργανα που προβλέπονται στο Σύνταγµα και στον Κώδικα
Δικαστικών λειτουργών.
στ) Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Πειθαρχικού Συµβουλίου κινεί ο Υπουργός Οικονοµικών. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 106 επ. του ν.
3528/2007 όπως ισχύει, επιφυλασσοµένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος και της ειδικής σχετικής νοµοθεσίας.
ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος
λειτουργίας του Ειδικού αυτού Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
Απόρρητο - εχεµύθεια
Το Συµβούλιο Διοίκησης, ο Διοικητής, ο Εµπειρογνώµονας και
το προσωπικό της Αρχής, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που
έχει µε την Αρχή, καταλαµβάνονται από τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου όπως ισχύουν.
Το φορολογικό απόρρητο καταλαµβάνει και οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο, για τα ζητήµατα που τίθενται σε γνώση του από τη διοίκηση ή το προσωπικό της Αρχής.
Άρθρο 33
Ευθύνη
1. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Εµπειρογνώµονας και οι υπάλληλοι της Αρχής, που παραβαίνουν εκ δόλου τα καθήκοντά και τις υποχρεώσεις, που
καθορίζονται από τον παρόντα νόµο και λοιπές, γενικές και ειδικές
κείµενες διατάξεις, υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής για υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
2. Την πειθαρχική δίωξη ασκεί:
α) για τον Διοικητή, ο Υπουργός Οικονοµικών,
β) για τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Υπουργός Οικονοµικών,
γ) για τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και τον Εµπειρογνώµονα, ο Υπουργός Οικονοµικών,
δ) Για τους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων κάθε επιπέδου
και τους υπαλλήλους της Αρχής εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε
τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
παρόντος.
3. Σε περίπτωση υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή Φορέων, αποσπασµένων στην Αρχή, η πειθαρχική δίωξη ασκείται µε βάση τη
διάταξη του άρθρου 118 παρ. 3 του ν. 3528/2007.
4. Οι διατάξεις των περιπτώσεων ε’και η’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) εφαρµόζονται αναλόγως για
τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και τον Εµπειρογνώµονα.
Άρθρο 34
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής
κατάστασης
Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, καθώς και ο Εµπειρογνώµονας, εφόσον είναι φορολογικός
κάτοικος Ελλάδος, υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3213/2003 (Α’ 309), όπως εκάστοτε ισχύει, τόσο κατά τη διάρκεια
της θητείας τους όσο και για δύο (2) έτη µετά από τη λήξη της θητείας τους και υπόκεινται σε κατά προτεραιότητα έλεγχο από τη
Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Άρθρο 35
Σύγκρουση συµφερόντων
1. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
και ο Εµπειρογνώµονας πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Ιδιαίτερα
οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά
συµµετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώµης ή πρότασης
εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως,
εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού, µε κάποιον από τους εν-
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διαφεροµένους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή
εχθρότητα µε τους ενδιαφεροµένους.
2. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να υπογράψουν σύµφωνο
εµπιστευτικότητας και δήλωση για τη µη ύπαρξη σύγκρουσης
συµφερόντων προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
3. Όταν οποιοδήποτε θέµα που άπτεται των ιδιωτικών ή προσωπικών συµφερόντων του Διοικητή, του Προέδρου ή άλλου µέλους
του Συµβουλίου Διοίκησης ή του Εµπειρογνώµονα τεθεί ενώπιον
του Συµβουλίου Διοίκησης, το µέλος αυτό υποχρεούται να προβεί
σε δήλωση σχετικά µε το λόγο που επιβάλλει την αποχή του κατά
την έναρξη της συζήτησης, να µη συµµετάσχει στη συζήτηση και
στη σχετική απόφαση και δεν προσµετράται για τον υπολογισµό
απαρτίας. Σε περίπτωση κωλύµατος συµµετοχής περισσότερων
του ενός µελών λόγω σύγκρουσης συµφερόντων, το Συµβούλιο
Διοίκησης βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόµιµα µε τα
λοιπά, µη κωλυόµενα, µέλη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν.
2690/1999, Α’ 45).
4. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής καθορίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου για τη σύγκρουση συµφερόντων του Διοικητή, του
Προέδρου, των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, του Εµπειρογνώµονα. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και
των σχετικών διατάξεων του Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής
συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
Άρθρο 36
Δικαστική εκπροσώπηση
1. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπροσωπώντας το Δηµόσιο, σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή
παραλείψεις της ή τις έννοµες σχέσεις που την αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες αυτές γίνονται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις προς τον Διοικητή, αντί του Υπουργού των Οικονοµικών. Ειδικώς για την εκπροσώπηση και την επίδοση των δικογράφων σε δίκες που αφορούν σε φορολογικές εν γένει
διαφορές και σε διαφορές που αναφύονται κατά είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 1 περίπτωση α’, σε συνδυασµό προς το άρθρο
49 (παράγραφοι 2 και 4) και 219 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) και 85 παρ. 1, εδάφιο πρώτο του
ν.δ. 356/1974 (Α’ 90). Η προβλεποµένη στο άρθρο 85 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν.δ. 356/1974 κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονοµικών γίνεται προς τον Διοικητή, στην Κεντρική Υπηρεσία του
ΝΣΚ.
2.α) Η εν γένει νοµική και δικαστική υποστήριξη των υποθέσεων
της Αρχής και το γνωµοδοτικό έργο διεξάγεται από το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού του (ν. 3086/ 2002, Α’ 324). Το Ειδικό Γραφείο Νοµικού
Συµβούλου Φορολογίας µετονοµάζεται σε Ειδικό Νοµικό Γραφείο
Δηµοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), αποτελεί υπηρεσιακή µονάδα του
ΝΣΚ, λειτουργεί στην ΑΑΔΕ και διατηρεί τις καθ’ ύλην και κατά
τόπο αρµοδιότητές του, στις οποίες προστίθενται και οι αρµοδιότητες που άπτονται των υποθέσεων που αναφύονται από πράξεις
ή παραλείψεις της ΑΑΔΕ ή αφορούν σε έννοµες σχέσεις της και
δεν εµπίπτουν στην κατά τόπο και καθ’ ύλην αρµοδιότητα άλλων
οργανικών µονάδων του ΝΣΚ. Για τις υποθέσεις εκτός της καθ’
ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητας του ΕΝΓΔΕ εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Οργανισµού του ΝΣΚ.
β) Η γραµµατεία του Ειδικού Νοµικού Γραφείου Δηµοσίων Εσόδων στελεχώνεται από υπαλλήλους της Αρχής, µε απόφαση απόσπασης του Διοικητή της, η οποία καθορίζει τη χρονική της
διάρκεια, καθώς και την παράταση, διακοπή ή ανάκλησή της.
Άρθρο 37
Διαχείριση δεδοµένων και συστηµάτων
Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων, στην Αρχή µεταφέρονται όλες οι αρµοδιότητες και οι πόροι που αφορούν σε
δεδοµένα και Πληροφοριακά Συστήµατα Τεχνολογιών Πληροφο-
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ρικής και Επικοινωνιών, που προβλέπονται:
α) στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/ 2012 (Α’
222),
β) στα άρθρα 63, 66 και 67 του π.δ. 111/2014 (Α’ 178), όπως
ισχύουν µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου,
γ) στις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων,
που εκδόθηκαν: αα) κατ’ εξουσιοδότηση του δεύτερου εδαφίου
της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.
4002/2011 (Α’ 180) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ’ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174),
της περίπτωσης δ’ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013
(Α’ 81) και ββ) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 54 του π.δ.
111/2014 (Α’ 178) και
δ) στην αριθ. Δ6Α 1117082ΕΞ2013 (Β’ 1779) απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών «Μεταφορά αρµοδιοτήτων, προσωπικού
και διαθέσιµων πόρων οργανικών µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και
καθορισµός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως
ισχύει.
Το λογισµικό εφαρµογών των Πληροφοριακών Συστηµάτων
και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που άπτονται των
αρµοδιοτήτων της Αρχής σχεδιάζεται και αναπτύσσεται µόνο
από την Αρχή και τίθενται σε παραγωγική λειτουργία κατ’ εντολή
της.
Η Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δεδοµένων και
του λογισµικού εφαρµογών των Πληροφοριακών Συστηµάτων
της και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησής της. Τα δεδοµένα που διαχειρίζεται η Αρχή ανήκουν στο Υπουργείο Οικονοµικών. Οι διαδικασίες τήρησης, πρόσβασης, διάθεσης,
χορήγησης και δηµοσιοποίησης των δεδοµένων διέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α’ 170), του άρθρου 11 του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), καθώς και από τις διατάξεις
περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δικτυακών τόπων
που χρησιµοποιεί για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της. Το λογισµικό εφαρµογών των
Πληροφοριακών συστηµάτων, οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οποιοδήποτε άλλο θέµα αρµοδιότητας της
Αρχής που παρέχονται µέσω δικτυακών τόπων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) ή άλλων υπηρεσιών µεταφέρονται σε
δικτυακούς τόπους της Αρχής το αργότερο µέχρι τις 31.3.2017.
Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα, ο πηγαίος και εκτελέσιµος
κώδικας του λογισµικού εφαρµογών των Πληροφοριακών Συστηµάτων, των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Αρχής, φιλοξενούνται, φυλάσσονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν σε υπολογιστικές υποδοµές της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής
Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονοµικών, η
οποία υποχρεούται να λαµβάνει τα κατάλληλα και αναγκαία
µέτρα για: (α) την αδιάλειπτη και αποτελεσµατική λειτουργία των
υπολογιστικών υποδοµών, (β) την αποκλειστικά κατά λόγο αρµοδιότητας προσπέλαση και πρόσβαση σύµφωνα µε την άδεια της
αρµόδιας υπηρεσίας της Αρχής, (γ) την τήρηση των αντιγράφων
ασφαλείας και (δ) την προστασία τους από κάθε παραβίαση,
καθώς και από σκόπιµη ή τυχαία απειλή.
Η Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών εγκαθιστά,
διαχειρίζεται και παραµετροποιεί τις υπολογιστικές υποδοµές
τους (κεντρικές – περιφερειακές – δικτυακές) και το συστηµικό
λογισµικό (λειτουργικό σύστηµα – πακέτα λογισµικού υπολογιστικής υποδοµής), µεριµνά για την αδειοδότησή του και ευθύνεται έναντι της Αρχής για οποιαδήποτε παραβίαση των
υποχρεώσεων αυτών.
Προς το σκοπό καθορισµού της φορολογικής πολιτικής και νοµοθεσίας, παρέχεται στην αρµόδια για τη φορολογική πολιτική
και νοµοθεσία υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και σε
εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της, απευθείας και απρόσκοπτη
πρόσβαση στα συγκεντρωτικά δεδοµένα που τηρούνται στο Σύ-
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στηµα Διοικητικής Πληροφόρησης της Αρχής (Management Information System - ΜΙS). Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω ή διαφορετικά στοιχεία, αυτά χορηγούνται από την Αρχή
κατά προτεραιότητα. Η Αρχή παρέχει εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και ανάλογη υποστήριξη στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. στα δεδοµένα του MIS που δεν άπτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής.
Το πλαίσιο και η πολιτική ασφάλειας που εφαρµόζονται σε
όλες τις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της Αρχής καταρτίζονται και επικαιροποιούνται από το Τµήµα Ασφάλειας του
Υπουργείου Οικονοµικών. Για εξειδικευµένα θέµατα αρµοδιότητας της Αρχής το πλαίσιο ασφάλειας και η εφαρµογή του συνδιαµορφώνονται µεταξύ του Τµήµατος Ασφάλειας του
Υπουργείου Οικονοµικών και του Γραφείου Ασφάλειας της
Αρχής το αργότερο εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
Το Γραφείο Ασφάλειας της Αρχής ερευνά και διαχειρίζεται περιστατικά παραβίασης ή απειλής της ασφάλειας που σχετίζονται
µε τα δεδοµένα και το λογισµικό εφαρµογών, υποχρεούται να
ενηµερώνει και να ενηµερώνεται από το Τµήµα Ασφάλειας του
Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο συντάσσει την τελική αναφορά περιστατικού ασφάλειας και µεριµνά για την εφαρµογή της
πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών στο πλαίσιο
της άσκησης των σχετικών αρµοδιοτήτων της Αρχής.
Το Τµήµα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών ή/και η
Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ., υποχρεούνται να παρέχουν στις αρµόδιες υπηρεσίες της Αρχής όλες τις σχετικές πληροφορίες και δεδοµένα,
όπως αρχεία καταγραφής ή προσβάσεων, που προκύπτουν από
το συστηµικό λογισµικό και απαιτούνται για τη διερεύνηση περιστατικών παραβίασης κανόνων ασφαλείας ή τακτικού ή έκτακτου
ελέγχου τήρησης των κανόνων ασφαλείας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 38
Προσωπικό της Αρχής
1. Οι υπηρετούντες προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών και των Ειδικών Δ.Ο.Υ., (ΦΑΕ
Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Δ.Ο.Υ. Πλοίων, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), καθώς και των Τελωνείων: Α’ Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών, Ε’
Εισαγωγής Πειραιά και ΣΤ’ Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες της Αρχής για το υπόλοιπο της θητείας τους,
εφόσον κριθούν κατάλληλοι µετά από αξιολόγηση πριν την
έναρξη λειτουργίας της Αρχής, άλλως µεταφέρονται ως υπάλληλοι. Οι προϊστάµενοι που επιλέγονται και τοποθετούνται εντός
του 2016, καθώς και οι προϊστάµενοι που δεν ανήκουν στην κατηγορία του πρώτου εδαφίου, µεταφέρονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες θέσεις της Αρχής για το υπόλοιπο της θητείας τους,
χωρίς προηγούµενη αξιολόγηση.
2. Το προσωπικό µε σχέση δηµοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ή ορισµένου χρόνου ή µε σχέση έµµισθης εντολής, που υπηρετεί ή κατέχει οργανική θέση κατά την προηγούµενη ηµεροµηνία της έναρξης λειτουργίας της Αρχής στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας στις αντίστοιχες θέσεις της
Αρχής, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το προσωπικό µε τις ως άνω σχέσεις εργασίας που µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχει µετακινηθεί από τις
υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και αντιστρόφως, καταλαµβάνει οργανικές θέσεις από
τις υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες στις
οποίες έχει µετακινηθεί.
3. Η Αρχή υπεισέρχεται σε κάθε στάδιο των εκκρεµών διαδικασιών διορισµών και πάσης φύσεως υπηρεσιακών µεταβολών
της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να απαιτείται επανάληψή τους, µε την επιφύ-
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λαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.
4. Οι αποσπάσεις προσωπικού από και προς τη Γ.Γ.Δ.Ε. διατηρούνται σε ισχύ και µετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής
µέχρι τη λήξη τους. Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις παράτασης των αποσπάσεων.
5. Οι υπάλληλοι που θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής, µεταφέρονται από αυτήν. Η διαδικασία, ο τρόπος και τα ειδικότερα
ζητήµατα της µεταφοράς από την Αρχή καθορίζονται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής το προσωπικό κατατάσσεται στα ίδια µισθολογικά κλιµάκια, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, διατηρεί το σύνολο των αποδοχών του,
συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής διαφοράς, και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που είχε
ως προσωπικό της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονοµικών.
7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, για την επιλογή
και τοποθέτηση προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τµήµατος
των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και των υπεύθυνων Αυτοτελών Γραφείων όλων των υπηρεσιών αυτής, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 26.
Άρθρο 39
Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια και
Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης
1. Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια της Γ.Γ.Δ.Ε. λειτουργούν ως Υπηρεσιακά Συµβούλια της Αρχής, εφόσον έχουν συγκροτηθεί µετά
την ισχύ του ν. 4369/2016 (Α’ 33).
Οι εκκρεµείς, κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας της
Αρχής, υποθέσεις των υφιστάµενων Υπηρεσιακών Συµβουλίων
της Γ.Γ.Δ.Ε., αποτελούν υποθέσεις των Υπηρεσιακών Συµβουλίων της Αρχής, εάν αφορούν σε προσωπικό αυτής και εξετάζονται από αυτά, διαφορετικά διαβιβάζονται εντός ενός (1) µηνός
στο αρµόδιο για τον υπάλληλο Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
2. Ως αρµόδια για τα πειθαρχικά θέµατα του προσωπικού της
Αρχής ορίζονται τα Α’ και Β’ κοινά Πειθαρχικά Συµβούλια του
Υπουργείου Οικονοµικών, κατά λόγο αρµοδιότητας, µέχρι την
έναρξη λειτουργίας του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Αρχής, το
οποίο θα συσταθεί µε απόφαση του Διοικητή αυτής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 31 του παρόντος νόµου.
Οι τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις στα υφιστάµενα Πειθαρχικά
Συµβούλια του Υπουργείου Οικονοµικών που αφορούν σε πειθαρχικά θέµατα του προσωπικού της Αρχής, µέχρι την έναρξη
λειτουργίας του νέου Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτής, διαβιβάζονται σε αυτό, το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από την συγκρότησή του και κρίνονται από αυτό.
Οι τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορούν σε πειθαρχικά θέµατα προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Ε. που υπηρετεί στην Αρχή συνεχίζουν να κρίνονται από αυτό, µε τη
συγκρότηση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31.
3. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Ε. λειτουργούν
ως Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης της Αρχής, εφόσον έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί µετά την ισχύ του ν. 4369/2016 (Α’ 33).
Οι τυχόν εκκρεµείς, κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας
της Αρχής, υποθέσεις των υφιστάµενων Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Ε., αποτελούν υποθέσεις των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης της Αρχής, εάν αφορούν προσωπικό αυτής,
διαφορετικά διαβιβάζονται εντός ενός (1) µηνός στην αρµόδια
Ειδική Επιτροπή.
Άρθρο 40
Οικονοµικά θέµατα
1. Μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία της Γενικής Διεύ-
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θυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Αρχής και για
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος που αφορούν την Αρχή και ασκούνται κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών, εξακολουθούν να ασκούνται από αυτήν.
2. Ειδικά, για τον πρώτο προϋπολογισµό της Αρχής το συνολικό ύψος των πιστώσεων της Αρχής που θα περιληφθεί στο σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισµού για το έτος 2017, δεν δύναται να
είναι κατώτερο του 100% των συνολικών πιστώσεων που προβλέπονται στον τρέχοντα ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό 2016 για τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων.
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων της Αρχής για τα έτη 2018
- 2019 που θα περιληφθεί στα αντίστοιχα ΜΠΔΣ και σχέδια Κρατικού Προϋπολογισµού, δεν δύναται να είναι κατώτερο του 100%
των συνολικών πιστώσεων που θα προβλέπονται στον ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό έτους 2017 για τις υπηρεσίες της Αρχής, µε εξαίρεση την απόδοση οριζόντιων µέτρων.
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ για τη Γενική
Κυβέρνηση και ταυτόχρονα να τηρηθούν τα ανωτέρω, αναζητούνται οι τυχόν αναγκαίες εξισορροπητικές παρεµβάσεις στο
σύνολο των προϋπολογισµών και το ΜΠΔΣ της Γενικής Κυβέρνησης.
3. Εκκρεµείς διαδικασίες για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης
που αφορούν σε υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. ή σε εποπτευόµενους
φορείς της, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Αρχή, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις περί στέγασης δηµοσίων υπηρεσιών.
4. Έργα προµηθειών που αφορούν σε Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε.
ή σε εποπτευόµενους φορείς της και είναι σε εξέλιξη υλοποιούµενα από άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται από την Αρχή, η
οποία καθίσταται δικαιούχος των έργων. Η Αρχή συνεχίζει και
ολοκληρώνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση
των έργων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί προµηθειών διατάξεις.
5. Η διοίκηση και διαχείριση υλικών και άυλων περιουσιακών
στοιχείων του Δηµοσίου, τα οποία χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο
του σκοπού και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Γ.Γ.Δ.Ε.
κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, αναλαµβάνεται εφεξής
από την Αρχή.
Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος περιουσιακά στοιχεία του Δηµοσίου που αφορούν σε κεντρικό εξοπλισµό και συστηµικό λογισµικό πληροφορικής, καθώς και η διαχείριση του
περιφερειακού εξοπλισµού.
6. Οι συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συναφθεί για λογαριασµό των υπό στέγαση Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. συνεχίζονται για
λογαριασµό της Αρχής. Σε περιπτώσεις που οι υπηρεσίες στεγάζονται σε δηµόσια ακίνητα παραµένουν και λειτουργούν αυτοδίκαια σε αυτά.
Άρθρο 41
Λοιπές µεταβατικές διατάξεις
1. 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 Αρχής, που
ασκούν τις αρµοδιότητες της Γ.Γ.Δ.Ε. που µεταφέρθηκαν από το
Σ.Δ.Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων β’ και
γ’ της περίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και της περίπτωσης 1
της Υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α’94).
2. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής:
α) Οι οργανικές µονάδες Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωµένες
και Περιφερειακές, που υπάγονται στην Γ.Γ.Δ.Ε., όπως καθορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (Α’ 178 και 25) και τα συλλογικά όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. µεταφέρονται στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων και αποτελούν στο σύνολό τους υπηρεσίες
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και συλλογικά όργανα της Αρχής.
β) Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται:
αα) ο όρος «Φορολογική Διοίκηση» ή «Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων» και οι υπηρεσίες αυτής νοούνται η Αρχή και οι
υπηρεσίες αυτής και
ββ) «Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων» ή «Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων» νοούνται ο
«Διοικητής» ή το «Συµβούλιο Διοίκησης» της Αρχής, κατά λόγο
αρµοδιότητας. Σε περίπτωση αµφιβολίας, νοείται ο Διοικητής.
3. α) Οι αρµοδιότητες που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν,
µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, µε διατάξεις νόµων ή
µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή του καθ` ύλην αρµόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή του Υφυπουργού Οικονοµικών
στον Γενικό Γραµµατέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ισχύουν για τον Διοικητή
της Αρχής, εκτός αν ρυθµίζεται διαφορετικά µε τον παρόντα
νόµο.
β) Όλες οι πράξεις του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.Δ.Ε., µε τις
οποίες µεταβιβάσθηκαν αρµοδιότητες ή ανατέθηκαν καθήκοντα
ή παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων» σε όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. και
ισχύουν, κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής,
εξακολουθούν να ισχύουν ως αντίστοιχες πράξεις του Διοικητή
ή «Με Εντολή Διοικητή» για τα αντίστοιχα όργανα της Αρχής
µέχρι την ανάκληση ή την τροποποίησή τους, εκτός και αν ρυθµίζεται διαφορετικά µε τον παρόντα νόµο ή αντίκεινται στις διατάξεις αυτού.
γ) Όλες οι κανονιστικές αποφάσεις και οι λοιπές πράξεις του
Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και των λοιπών οργάνων αυτής,
που βρίσκονται σε ισχύ, κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση από τον Διοικητή ή
από τα λοιπά αρµόδια όργανα της Αρχής, των αντίστοιχων κανονιστικών αποφάσεων ή λοιπών πράξεων, που θα εκδοθούν κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόµου.
δ) Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Γ.Γ.Δ.Ε.,
τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Αρχής, ανάλογα.
4. Η Αρχή υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση στα δικαιώµατα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και
στις πάσης φύσεως έννοµες σχέσεις και στις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της καταργούµενης Γ.Γ.Δ.Ε. και συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς
να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τη συνέχισή τους.
5. α) Τα φυσικά αρχεία των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και
τα φυσικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεµούν στα δικαστήρια
µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή.
β) Τα ηλεκτρονικά αρχεία σε µεταφερόµενα µέσα αποθήκευσης των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και των υποθέσεων που
εκκρεµούν στα δικαστήρια παραχωρούνται προς διαχείριση στην
Αρχή από το Υπουργείο Οικονοµικών.
6. Ο διορισµός των µελών του πρώτου Συµβουλίου Διοίκησης
της Αρχής θα πραγµατοποιηθεί τρείς µήνες πριν από την έναρξη
λειτουργίας αυτής.
Το Συµβούλιο Διοίκησης κατά το διάστηµα αυτό θα παρέχει
την απαραίτητη συνδροµή για την προετοιµασία του Οργανισµού
και των Εσωτερικών Κανονισµών της Αρχής, οι οποίοι θα εκδοθούν αµέσως µετά από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.
7. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου Διοίκησης,
µετά από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, αυτό υποχρεούται
να εγκρίνει τον Οργανισµό αυτής, ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση του Διοικητή της. Μέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του Οργανισµού της Αρχής ισχύουν οι διατάξεις του π.δ.
111/2014, που αφορούν στη Γ.Γ.Δ.Ε., οι οποίες καταργούνται
από την ηµεροµηνία αυτή. Τα άρθρα του π.δ. 284/1988 (Α’ 128),
που αφορούν σε συλλογικά όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. και βρίσκονται
σε ισχύ κατά την προηγούµενη ηµεροµηνία της έναρξης λειτουργίας της Αρχής ισχύουν και για αυτήν.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α’ 178), όπως
αποσαφηνίστηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.
2346/1995 (Α’ 220), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α’ 211) ισχύουν και για τη σύσταση των
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συλλογικών οργάνων της Αρχής, τα οποία συνιστώνται µε αποφάσεις του Διοικητή αυτής.
9. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι οποίες ισχύουν
κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. Μετά από την έναρξη
λειτουργίας της Αρχής, οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά
και τις βεβαιώσεις, που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις που εκδίδει ο Διοικητής αυτής ή σε κοινές αποφάσεις του Διοικητή και
του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Διοικητή, οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαµβάνονται σε
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή σε κοινές αποφάσεις
του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού, οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη λειτουργίας της
Αρχής.
10. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής, Διοικητής αυτής ορίζεται ο υπηρετών, κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, για το υπόλοιπο της θητείας του, η
οποία ανανεώνεται για δύο ακόµη έτη, µε µόνη απόφαση του
Συµβουλίου Διοίκησης, που λαµβάνεται δύο µήνες πριν από τη
λήξη της. Σε περίπτωση µη ανανέωσης, το Συµβούλιο Διοίκησης
εκδίδει ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µε πλειοψηφία των
2/3 του συνόλου των µελών του. Σε κάθε περίπτωση, µετά την
κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας ανανέωση, η θητεία του
Διοικητή µπορεί να ανανεωθεί µε τη διάρκεια και τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
11. Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης και αποτελεσµατικής
λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστηµάτων της Αρχής και την
προστασία των δεδοµένων της, µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και των Γενικών Γραµµατέων της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. και της
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονοµικών, υπογράφεται Συµφωνία
Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement – SLA). Στη
Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης συµφωνούνται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών µεταξύ άλλων για α) την
υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, το επίπεδο διαθεσιµότητας των υποδοµών και την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, β) τη διαδικασία εγκατάστασης νέων Πληροφοριακών
Συστηµάτων ή επικαιροποίησης υπαρχόντων, γ) τη διαδικασία
υποβολής αιτήµατος µεταβολής των διατιθέµενων υπολογιστικών πόρων, δ) τη διαδικασία εξυπηρέτησης αιτηµάτων εγκατάστασης ή αναβάθµισης περιφερειακών υπολογιστικών
υποδοµών, ε) τους χρονικούς περιορισµούς ικανοποίησης αιτηµάτων εξυπηρέτησης, στ) θέµατα φυσικής ασφάλειας και ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων και των Δεδοµένων, ζ)
θέµατα εξοπλισµού (hardware) και λογισµικού (software), η) θέµατα διαθεσιµότητας ανθρωπίνων πόρων, θ) χωροταξικά ζητήµατα που προκύπτουν από την παρούσα εγκατάσταση
υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στο κτήριο που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.
και Δ.Υ., ι) θέµατα διαχείρισης προµηθειών κεντρικού εξοπλισµού
και του συστηµικού λογισµικού πληροφορικής που απαιτείται για
τη χρήση του, ή /και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής εφόσον
αυτές ζητηθούν από την Αρχή, ια) θέµατα διαχείρισης δεδοµένων, προκειµένου να διασφαλίζεται το φορολογικό απόρρητο και
ειδικότερα η ασφάλεια των συστηµάτων και των δεδοµένων, ιβ)
θέµατα παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, ιγ) θέµατα παροχής
υπηρεσιών υποστήριξης στους συναλλασσοµένους µέσω σύγχρονων µεθόδων επικοινωνίας, εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα
και µε την σύµφωνη γνώµη του Διοικητή της Αρχής, ιδ) τις αµοιβαίες υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών και τις συνέπειες
παραβίασης των όρων της Συµφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης.
Η ως άνω Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης υπογράφεται
έως 31.6.2016 και τίθεται σε εφαρµογή το αργότερο έως την
31.12.2016.
Άρθρο 42
Καταργούµενες διατάξεις
Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής καταρ-
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γούνται οι διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), µε την επιφύλαξη των
οριζοµένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 43

Άρθρο 45
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου (άρθρο 39 ν. 3371/2005)

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2017, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 44
Ρυθµίσεις θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος
1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος σε εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%) του κόστους του οχήµατος που εγγράφεται ως δαπάνη
στα βιβλία του εργοδότη µε τη µορφή της απόσβεσης περιλαµβανοµένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων
καθώς και του σχετικού χρηµατοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήµατος ή του µισθώµατος. Σε περίπτωση
που το κόστος είναι µηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης
ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της µέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη».
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016
και επόµενα.
3. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/ 2013
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδηµα από ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του
ΟΓΑ, µαζί µε εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η µείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά
µόνον στο εισόδηµα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, µαζί µε τα εισοδήµατα του προηγούµενου εδαφίου αποκτάται και εισόδηµα από µισθωτή εργασία ή συντάξεις,
η µείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο µέρος του
εισοδήµατος που προέρχεται από µισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα.»
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/ 2013
(Α’167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η µείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους
ασκούντες αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα εφαρµόζεται
µόνο για τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται
στην κείµενη νοµοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήµατός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.»
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή για
τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016
και επόµενα.
4. Η παρ. 11 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολογικό
έτος 2016 και επόµενα, ενώ η παρακράτηση του φόρου και της
εισφοράς από τους µισθούς και τις συντάξεις µε τις νέες κλίµακες αρχίζει να πραγµατοποιείται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου
7 ως προς τη φορολογία των µερισµάτων και οι διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1.1.2017 και µετά.»

1. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 (Α’178) καταργείται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε
καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα
τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόµενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και
υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου των επενδύσεων
τους, πλέον διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές. Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση
υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα. Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 0,375% του εξαµηνιαίου
µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε
τρέχουσες τιµές. Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια φορολογική
αρχή µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό. Με την
καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των µετόχων της. Οι διατάξεις του ν.
4174/2013 (Α’170) εφαρµόζονται αναλόγως και για το φόρο που
οφείλεται µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.»
Άρθρο 46
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία (άρθρο 31 ν. 2778/1999)
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.
2778/1999 (Α’295) µετά τη λέξη «εξωτερικού,» προστίθεται η
φράσης «πλην µερισµάτων ηµεδαπής,».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε
δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανοµένου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και
υπολογίζεται επί του µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον
των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται στους
εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την
παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα
βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του
επόµενου της µεταβολής µήνα. Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 0,375% του µέσου
όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται στους εξαµηνιαίους πίνακες
επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου. Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια
φορολογική αρχή µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα που
ακολουθεί το χρονικό διάστηµα που αφορούν οι εξαµηνιαίοι πίνακες επενδύσεων. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων µερισµάτων, ο φόρος αυτός συµψηφίζεται µε το φόρο
που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εντός του µηνός Ιουλίου.
Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο µεταφέρεται για συµψηφισµό µε επόµενες δηλώσεις. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται
η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των µετόχων της. Οι
διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’170) εφαρµόζονται ανάλογα και
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για τον φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Για τα διανεµόµενα µερίσµατα στους µετόχους της
εταιρείας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 62 και
64 του ν. 4172/2013. Κατά τον υπολογισµό του παραπάνω φόρου
δε λαµβάνονται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα
θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του άρθρου 22 παράγραφος
3 περιπτώσεις δ’ και ε’ του παρόντος νόµου, εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριµένα στις καταστάσεις επενδύσεών τους.»
3. Η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Η υπεραξία από τη µεταβίβαση µετοχών των εταιρειών
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσεται από τον φόρο
εισοδήµατος.»
Άρθρο 47
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τα Αµοιβαία Κεφάλαια
Ακινήτων (άρθρο 20 ν. 2778/1999)
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2778/1999
(Α’295) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του
καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθηµερινά, δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου
κεφαλαίου και αποδίδεται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα
στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου
του επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό του.»
2. Στο άρθρο 20 του ν. 2778/1999 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’170) εφαρµόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου αυτού.»
Άρθρο 48
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τους ΟΣΕΚΑ
(άρθρο 103 ν. 4099/2012)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 (Α’ 250) καταργείται.
2. Πριν από το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
103 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να είναι µικρότερος:
α) του 0,025% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειµένου για ΟΣΕΚΑ χρηµαταγοράς,
β) του 0,175% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειµένου για οµολογιακούς ΟΣΕΚΑ,
γ) του 0,25% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειµένου για µικτούς ΟΣΕΚΑ,
δ) του 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειµένου για µετοχικούς και λοιπούς ΟΣΕΚΑ.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Από τον φόρο που οφείλεται µε βάση τη δήλωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν τα ακόλουθα
ποσά:
α) τυχόν φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, β) τυχόν φόρος που αναλογεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και έχει καταβληθεί από άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων στα µερίδια των οποίων
έχει επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ.
Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω περιπτώσεων µεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφείλεται µε τις επόµενες δηλώσεις.»
4. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 103 του ν.
4099/2012, η φράση «της παρ. 1 του άρθρου 54 και της παρ. 2
του άρθρου 114 του ν.2238/1994» αντικαθίσταται µε τη φράση
«των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/ 2013».
5. Στο άρθρο 103 του ν. 4099/2012 προστίθεται παράγραφος
8 ως εξής:
«8. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’170) εφαρµόζονται ανά-

λογα και για τον φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου αυτού.»
Άρθρο 49
Οι διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 ισχύουν από 1.6.2016 και
µετά.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
Άρθρο 50
Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 της Ενότητας Β’ του άρθρου 4
του ν. 4223/2013 (Α’ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου µε βάση τη µοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
Μοναδιαία αξία ( /µ2) Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου ( /µ2)
0,01 - 2,00
01
0,0037
2,01 - 4,00
02
0,0075
4,01 - 6,00
03
0,0125
6,01 - 10,00
04
0,0185
10,01 - 14,00
05
0,0285
14,01 - 20,00
06
0,0375
20,01 - 50,00
07
0,0750
50,01 - 75,00
08
0,1490
75,01 - 100,00
09
0,1850
100,01 - 150,00 10
0,2470
150,01 - 200,00 11
0,3700
200,01 - 300,00 12
0,5550
300,01 - 400,00 13
0,7400
400,01 - 500,00 14
0,9900
500,01 - 600,00 15
1,2500
600,01 - 700,00 16
1,6000
700,01 - 800,00 17
1,8500
800,01 - 900,00 18
2,0950
900,01 - 1.000,00
19
2,3500
1.000,01 - 1.500,00
20
3,1000
1.500,01 - 2.000,00
21
3,7000
2.000,01 - 3.000,00
22
4,9500
3.000,01 - 4.000,00
23
7,4000
4.000,01 - 5.000,00
24
9,2500
5.000,01 +
25
11,2500»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συµπληρωµατικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωµάτων
της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύµφωνα µε τα κλιµάκια και
τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ( )
Συντελεστής
0,01 - 200.000
0,0%
200.000,01 - 250.000
0,10%
250.000,01 - 300.000
0,15%
300.000,01 - 400.000
0,30%
400.000,01 - 500.000
0,50%
500.000,01 - 600.000
0,60%
600.000,01 - 700.000
0,80%
700.000,01 - 800.000
0,90%
800.000,01 - 900.000
1,00%
900.000,01 - 1.000.000
1,05%
1.000.000,01 - 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον
1,15%
Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται
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η αξία των δικαιωµάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα
των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί
των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Για κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται στην αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 µε συντελεστή
πέντε και µισό τοις χιλίοις (5,5‰). Ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α.
για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή
ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών, υπολογίζεται µε συντελεστή
ένα τοις χιλίοις (1‰). Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β’,
δ’, ε`, στ’ και ζ’ του άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυµες
Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν.
2778/1999, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται µε συντελεστή τρία και µισό τοις χιλίοις (3,5‰) για τα ακίνητα τα οποία
δεν ιδιοχρησιµοποιούν.
Για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν συµπεριλαµβάνεται:
α) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα των νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το µέρος
της οριζόµενης απαλλαγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και
β) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των περιπτώσεων δ’ της παραγράφου Β.1 και η’ της
παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος.»
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν από
1.1.2016.
Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόµενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 µέχρι και την 29.7.2016, το
αυτοτελές πρόστιµο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) ή
το πρόστιµο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση, µειώνονται στο µισό.»
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ
Άρθρο 52
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000
«Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
2859/2000 (Α’ 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα
αξία.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από
1.6.2016.
3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:
«6Α. Η µείωση των συντελεστών των παραγράφων 4, 5 και 6
δεν ισχύει για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο,
Σκιάθο από 1.10.2015 και για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο,
Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο από
1.6.2016.».
Άρθρο 53
Φόρος διαµονής
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1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δηµοσίου, µε την ονοµασία
«Φόρος Διαµονής» σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαµονής επιβάλλεται ανά ηµερήσια χρήση του δωµατίου, σουίτας, διαµερίσµατος ή ενιαίας κατοικίας:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της υποπερίπτωσης αα’
της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
(Α’155), ως ακολούθως:
1-2 αστέρων
3 αστέρων
4 αστέρων
5 αστέρων

0,50
1,50
3,00
4,00

και
β. Σε ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – διαµερίσµατα της
υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4276/2014, ως ακολούθως:
1-2 κλειδιών
3 κλειδιών
4 κλειδιών

0,25
0,50
1,00

2. Ο φόρος διαµονής επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις της
προηγούµενης παραγράφου κατά την έκδοση, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, του φορολογικού στοιχείου, και αποδίδεται
στη Φορολογική Διοίκηση µε µηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου
µήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου.
Φόρος διαµονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής
υπηρεσιών διαµονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
3. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013 (Α’170),
όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Διαµονής».
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης
του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής
και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
Άρθρο 54
Τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση
1. Επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δηµοσίου, µε την
ονοµασία «τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση», το οποίο βαρύνει τους συνδροµητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
συνδροµητικής τηλεόρασης.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε µηνιαίου λογαριασµού
κάθε σύνδεσης σε συνδροµητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού µηνιαίου λογαριασµού, περιλαµβανοµένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου
προστιθέµενης αξίας.
Εάν ο λογαριασµός εκδίδεται για περισσότερους µήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι µήνες. Στην περίπτωση αυτή,
για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασµός επιµερίζεται σε ίσα
µέρη, ανάλογα των µηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον
από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιµερισµός.
Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης και αποδίδεται στη Φορολογική
Διοίκηση µε µηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται µέχρι το τέλος
του µεθεπόµενου µήνα από την έκδοση κάθε λογαριασµού, ανεξάρτητα από τον χρόνο εξόφλησης του λογαριασµού.
2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισµένων προσώπων δεν καταλαµβάνουν το τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση.
3. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013 (Α’170),
όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση».
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4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης
του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής
του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από
1.6.2016 και καταλαµβάνουν λογαριασµούς που εκδίδονται από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
Άρθρο 55
Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας
1. Επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δηµοσίου, µε την
ονοµασία «τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας», το οποίο
βαρύνει τους συνδροµητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε µηνιαίου λογαριασµού
κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας µε πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης (internet) και υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού
µηνιαίου λογαριασµού, περιλαµβανοµένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου
προστιθέµενης αξίας.
Εάν ο λογαριασµός εκδίδεται για περισσότερους µήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι µήνες. Στην περίπτωση αυτή,
για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασµός επιµερίζεται σε ίσα
µέρη, ανάλογα των µηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον
από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιµερισµός.
Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας από τους συνδροµητές και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση µε µηνιαίες δηλώσεις που
υποβάλλονται µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από την έκδοση κάθε λογαριασµού, ανεξάρτητα από τον χρόνο εξόφλησης
του λογαριασµού.
2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισµένων προσώπων δεν καταλαµβάνουν το τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας.
3. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013 (Α’170),
όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας».
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης
του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής
του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από
1.1.2017 και καταλαµβάνουν λογαριασµούς που εκδίδονται από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
Άρθρο 56
Ρυθµίσεις επί των τυχερών παιγνίων
1. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’180) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)
επί του µικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκµετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της
άδειας.
Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δηµόσιο εντός δεκαέξι (16)
ηµερών από το τέλος του ηµερολογιακού µήνα που αφορούν.
2. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1 Ιανουαρίου
2016. Για έσοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί από 1.1.2016 έως
και το τέλος του προηγούµενου µήνα από τον µήνα δηµοσίευσης
του παρόντος, η καταβολή πραγµατοποιείται εµπρόθεσµα εντός
δεκαέξι (16) ηµερών από το τέλος του ηµερολογιακού µήνα δηµοσίευσης του παρόντος.
Άρθρο 57
Κατάργηση φόρου επί του ζύθου

Οι διατάξεις του άρθρου 39 του β.δ. της 24/9-20/10/1958 (Α’
171) και της περ. 14 της Υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94) καταργούνται.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 58
Προσθήκη άρθρου 53Α στο ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265)
1. Μετά το άρθρο 53 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας» προστίθεται άρθρο 53Α, ως εξής:
«Άρθρο 53Α
Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης-Βάση Υπολογισµού και Συντελεστές Φόρου-Βεβαίωση και Είσπραξη του Φόρου
1. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόµενα από τρίτες χώρες, προερχόµενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή εγχωρίως παραγόµενα προϊόντα, ως ακολούθως:
α) Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασµένης Ονοµατολογίας
85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια
µίας χρήσης που προορίζονται να ενσωµατωθούν σε συσκευές
ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στον κωδικό
Σ.Ο. 38249092. Οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού
Σ.Ο. 85437090 δεν υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης, εφόσον
αποτελούνται µόνο από την εξωτερική συσκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται µέσω αυτής.
β) Στον καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και
0901 22 00.
γ) Στον µη καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 11 00
και 0901 12 00.
δ) Στο στιγµιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00.
ε) Στα παρασκευάσµατα µε βάση τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα του καφέ ή µε βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. EX 2101 12 92 και 2101 12 98.
2. Οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης που επιβάλλονται στα
προϊόντα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζονται ως
ακολούθως:
α) Για τα προϊόντα της περίπτωσης α’, δέκα λεπτά (0,10) ανά
χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος.
β) Για τα προϊόντα της περίπτωσης β’, τρία (3) ευρώ ανά κιλό
καθαρού βάρους.
γ) Για τα προϊόντα της περίπτωσης γ’, δύο (2) ευρώ ανά κιλό
καθαρού βάρους.
δ) Για τα προϊόντα της περίπτωσης δ’, τέσσερα (4) ευρώ ανά
κιλό καθαρού βάρους.
ε) Για τα προϊόντα της περίπτωσης ε’, τέσσερα (4) ευρώ ανά
κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου:
α) ως «ηλεκτρονικό τσιγάρο» ορίζεται το προϊόν, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση ατµού µε επιστόµιο ή
στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο.
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα µπορούν να είναι είτε επαναπληρώσιµα
µέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και δοχείου είτε επαναπληρώσιµα µε περιέκτες µίας χρήσης.
β) Ως «περιέκτης επαναπλήρωσης» ορίζεται το δοχείο που περιέχει υγρό, το οποίο µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο.
γ) Ως «παραγωγή καφέ», δεν νοείται η φρύξη (καβούρντισµα),
η άλεση και η συσκευασία του τελικού προϊόντος.
δ) Ως «εγκεκριµένος αποθηκευτής προϊόντων φόρου κατανάλωσης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραλαµβάνει, κατέχει ή αποστέλλει κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του
υποκείµενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τελούν σε
καθεστώς φορολογικής αποθήκης.
4. Τα προϊόντα της παραγράφου 1 τα οποία παράγονται εγχωρίως ή παραλαµβάνονται από άλλα κράτη-µέλη στο εσωτερικό
της χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύ-
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θερη κυκλοφορία, δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστηµα που παραµένουν στο
καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
25 του κώδικα Φ.Π.Α..
5. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του παρόντος νόµου, αναφορικά µε το απαιτητό του φόρου κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση και οι διατάξεις του άρθρου 109 του ιδίου νόµου
αναφορικά µε τη διαδικασία και τις διατυπώσεις για τη βεβαίωση
και είσπραξη του φόρου εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και στα
προϊόντα του παρόντος άρθρου.
6. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα της παραγράφου 1, στην περίπτωση παραλαβής των προϊόντων αυτών από άλλα κράτη-µέλη γεννάται
κατά την παραλαβή τους στο εσωτερικό της χώρας.
7. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι κατά περίπτωση:
α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέρω προϊόντα,
β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε.
τα ανωτέρω προϊόντα,
γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω προϊόντα,
εκτός καθεστώτος αναστολής,
δ) ο εγκεκριµένος αποθηκευτής των προϊόντων αυτών.
8. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα της παραγράφου 1 ενεργείται από την
αρµόδια αρχή, ως κατωτέρω:
α) ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγµή που
βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασµοφορολογικές
επιβαρύνσεις.
β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος-µέλος, το αργότερο εντός 10 ηµερών από τη γένεση της υποχρέωσης, εκτός
εάν τα προϊόντα τεθούν άµεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
γ) Ως προς την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων αυτών,
εκτός καθεστώτος αναστολής, το αργότερο εντός 10 ηµερών
από τη γένεση της υποχρέωσης.
δ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι από
το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, το αργότερο µέχρι τις 25 του επόµενου µήνα από το µήνα εξόδου από
το καθεστώς αναστολής.
9. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγµή, ο αναλογών Φ.Π.Α.. Η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται µε βάση τα
άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/ 2000 (Α’ 248). Οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές των προϊόντων του παρόντος άρθρου ασκούν το δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους µε την υποβολή
του προβλεπόµενου παραστατικού στην αρµόδια τελωνειακή
αρχή.
10. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής
αποθήκης και εγκεκριµένου αποθηκευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων του παρόντος άρθρου,
καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων των
προηγουµένων παραγράφων.»
2. Η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει από
1.1.2017.
Άρθρο 59
Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 120, 121, 123, 126
και 141 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
και του άρθρου 17 του ν. 3833/2010
1. Προστίθεται περίπτωση κ’ στο άρθρο 120 του ν. 2960/2001
(Α’ 265), ως εξής:
«κ) «Λιανική τιµή πώλησης προ φόρων για τη διαµόρφωση της
φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης»:
η ανώτατη προτεινόµενη τιµή πώλησης, χωρίς ΦΠΑ, από τον κατασκευαστή, προκειµένου για εγχωρίως παραγόµενα οχήµατα ή
από τον εισαγωγέα/επίσηµο αντιπρόσωπο, προκειµένου για ει-
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σαγόµενα και ενδοκοινοτικώς αποκτούµενα οχήµατα, όπως αυτή
προκύπτει από τους υποβαλλόµενους τιµοκαταλόγους στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή. Στην εν λόγω τιµή, η οποία ισχύει από
την ηµεροµηνία υποβολής του τιµοκαταλόγου, συµπεριλαµβάνεται η αξία του πρόσθετου εξοπλισµού, καθώς και η αξία ειδικών
εκδόσεων του οχήµατος και κάθε είδους διαµορφωτικό της τιµής
πώλησης κόστος. Οι λιανικές τιµές πώλησης προ φόρων κατά
µάρκα, µοντέλο, παραλλαγή και έκδοση των οχηµάτων δηµοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στο διαδίκτυο.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία µέχρι και 14.000 ευρώ,
4%.
β) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των 14.000 ευρώ
και µέχρι 17.000 ευρώ, 8%.
γ) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των 17.000 ευρώ
και µέχρι 20.000 ευρώ, 16%.
δ) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των 20.000 ευρώ
και µέχρι 25.000 ευρώ, 24%.
ε) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των 25.000 ευρώ,
32%.
στ) Για αυτοκίνητα οχήµατα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (Ε.Ε.L.124 της 9.5.2002) και
πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας
2002/51/ΕΚ ή µεταγενέστερης:
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΤΕΛΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών
Από 50 µέχρι και 500 κυβικά εκατοστά
Από 501 µέχρι και 900 κυβικά εκατοστά
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 15%

ΠΟΣΟΣΤΟ
0%
5%
9%

ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1959/1991 (Α’ 123) και της
αριθ. Β.27660/712/10.7.1992 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 519), εφαρµόζονται και για τα
πετρελαιοκίνητα οχήµατα της προηγούµενης περίπτωσης στ’.
η) Για την επιλογή του συντελεστή των περιπτώσεων α’ έως ε’,
για µεταχειρισµένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαµβάνεται υπόψη η
φορολογητέα αξία της παραγράφου 1 του άρθρου 126, πριν από
τις προβλεπόµενες µειώσεις από το άρθρο αυτό.»
3. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/ 2001,
ως εξής:
«3. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1, των οποίων
η εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένος κύκλος) είναι:
α) µικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 µειώνονται κατά
5%,
β) µεγαλύτερη από 120 και µικρότερη ή ίση από 140 γρ./χλµ,
οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 10%,
γ) µεγαλύτερη από 140 και µικρότερη ή ίση από 160 γρ./χλµ,
οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 20%,
δ) µεγαλύτερη από 160 και µικρότερη ή ίση από 180 γρ./χλµ,
οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 30%,
ε) µεγαλύτερη από 180 και µικρότερη ή ίση από 200 γρ./χλµ,
οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 40%,
στ) µεγαλύτερη από 200 και µικρότερη ή ίση από 250 γρ./χλµ,
οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 60%,
ζ) µεγαλύτερη από 250 γρ./χλµ οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά
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100%.»
4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 121 του ν.
2960/2001, ως εξής:
«4. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 τα οποία:
α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αµέσως
προηγούµενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro), οι συντελεστές των
περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2, αυξάνονται
κατά 50%,
β) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών
ρύπων (Euro) και του αµέσως προηγούµενου και δεν είναι συµβατικής τεχνολογίας, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’,
δ’ και ε’ της παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 200%,
γ) δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro), συµβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν
αποδεικνύονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2,
αυξάνονται κατά 500%, σε συνδυασµό µε την περίπτωση ζ’ της
παραγράφου 3.»
5. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 2960/ 2001,
ως εξής:
«5. Τα υβριδικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από το 50% του
προβλεπόµενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόµησης. Τα αµιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα δεν υπόκεινται
στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος
ταξινόµησης.»
6. Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/ 2001,
ως εξής:
«7. Σε περίπτωση που ο κάτοχος µεταχειρισµένου κοινοτικού
επιβατικού αυτοκίνητου, µε πρώτη άδεια κυκλοφορίας κράτους
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα πριν από την 1η Ιουνίου του 2016, εκτιµά ότι το προς επιβολή τέλος ταξινόµησης,
όπως βεβαιώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων
2, 3 και 4 και τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος νόµου,
υπερβαίνει το υπολειπόµενο τέλος ταξινόµησης που είναι ενσωµατωµένο σε όµοιο, της αυτής µάρκας και τύπου µεταχειρισµένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχηµα παρόµοιο ή
παρεµφερές που έχει ήδη ταξινοµηθεί στη χώρα πριν από την εν
λόγω ηµεροµηνία, έχει δικαίωµα να αιτηθεί τον υπολογισµό του
ιστορικού τέλους ταξινόµησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126. Για τον υπολογισµό
του ιστορικού τέλους ταξινόµησης, λαµβάνονται υπόψη οι
ισχύοντες συντελεστές του τέλους ταξινόµησης και τα ισχύοντα
στοιχεία διαµόρφωσης της φορολογητέας αξίας, κατά το χρόνο
της πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέλος ταξινόµησης για τα υπό κρίση
αυτοκίνητα, βεβαιώνεται σύµφωνα µε το µικρότερο ποσό, όπως
προκύπτει µεταξύ του ιστορικού τέλους ταξινόµησης και του τέλους ταξινόµησης, όπως αυτό υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και τις
διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος νόµου. Με την απόφαση
του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 126, καθορίζονται
τα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή
αυτή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου.»
7. Αντικαθίσταται το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8
του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, ως εξής:
«8. Για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές τέλους
ταξινόµησης των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου,
η διαπίστωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro), τις προδιαγραφές
του οποίου πληροί εκ κατασκευής το όχηµα, πραγµατοποιείται
από την αρµόδια τελωνειακή αρχή µε βάση την προσκοµιζόµενη
σε αυτήν έγκριση τύπου ή το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης
τύπου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης του οχήµατος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων µεταξύ του
πιστοποιητικού συµµόρφωσης του οχήµατος και της αντίστοιχης
έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η
υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόµησης θα γί-
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νεται µε βάση τις αναγραφόµενες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και το αναγραφόµενο πρότυπο εκποµπών ρύπων που πληροί εκ κατασκευής το όχηµα στην έγκριση τύπου ή στο δελτίο
κοινοποίησης έγκρισης τύπου.»
8. Αντικαθίσταται το άρθρο 123 του ν. 2960/2001, ως εξής:
«Άρθρο 123
Τέλος ταξινόµησης φορτηγών αυτοκινήτων
1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους της δασµολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και τα αυτοκίνητα οχήµατα που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό
θάλαµο µε δύο σειρές καθισµάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και
τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εµπορευµάτων της Δ.Κ. 87.03 της Σ.Ο., τα οποία πληρούν εκ κατασκευής
τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro) και του αµέσως
προηγούµενου, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόµησης ως εξής:
α) Φορτηγά αυτοκίνητα, µικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους,
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).
β) Ανοικτά φορτηγά µέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό οκτώ τοις
εκατό (8%).
γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους µέχρι και 3,5
τόνους, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
δ) Βάσεις των φορτηγών αυτοκινήτων των προηγούµενων περιπτώσεων, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).
ε) Αυτοκίνητα οχήµατα µε µικτό βάρος µέχρι 3,5 τόνους που
διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαµο µε δύο σειρές καθισµάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό
ανοικτό χώρο φόρτωσης εµπορευµάτων της Δ.Κ. 87.03, ποσοστό
οκτώ τοις εκατό (8%).
στ) Οι συντελεστές των προηγούµενων περιπτώσεων α’ έως
και ε’ προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
προκειµένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro) και του αµέσως προηγούµενου.
ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήµατα που καθορίζονται στις περιπτώσεις β’ και ε’, τα οποία µε την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύµµατος από άκαµπτο στερεό υλικό, διασκευάζονται
σε οχήµατα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα των δασµολογικών κλάσεων 87.04 και 87.03, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
1573/1985 (A’ 201).
Ως αυτοκίνητο όχηµα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα νοείται όχι
µόνο αυτό που εκ κατασκευής το αµάξωµά του είναι κλειστό,
αλλά και αυτό που προκύπτει µε την προσθήκη στο αµάξωµα
ανοικτού φορτηγού της περίπτωσης β’, καθώς και στον ανοικτό
χώρο φόρτωσης των οχηµάτων της περίπτωσης ε’, καλύµµατος
από άκαµπτα στερεά υλικά, ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή
δύσκολα ή αν το πίσω µέρος του αµαξώµατος παραµένει ανοικτό.
η) Αυτοκίνητα οχήµατα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας
92/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 (ΕΕL 225 της
10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της
Οδηγίας αυτής ή µεταγενέστερης, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόµησης, ως ακολούθως:
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΤΕΛΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών
Από 50 µέχρι και 500 κυβικά εκατοστά
Από 501 µέχρι και 900 κυβικά εκατοστά
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 14%

ΠΟΣΟΣΤΟ
0%
4%
8%

2. Προκειµένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται από µετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, το αναφερόµενο στην περίπτωση γ’ της προηγούµενης παραγράφου ποσοστό τέλους
τριπλασιάζεται και υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας,
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όπως αυτή διαµορφώνεται για τα επιβατικά.
3. Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης των αυτοκινήτων
των περιπτώσεων β’, γ’ και των βάσεων αυτών, καθώς και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1, η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται µε βάση τη λιανική τιµή πώλησης προ φόρων.
Για τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, η ως άνω τιµή λιανικής πώλησης προ φόρων αποµοιώνεται µε βάση τα στοιχεία που η αρµόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών διαθέτει και η τελική
φορολογητέα αξία καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή.
4. Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης των αυτοκινήτων
της περίπτωσης α’ της παρ. 1 και των βάσεων αυτών, η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:
α) Την πράγµατι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία για τα καινούρια αυτοκίνητα.
Για τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα λαµβάνεται υπόψη η τιµή
που καθορίζεται από την αρµόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών
µε βάση τα στοιχεία που η υπηρεσία αυτή διαθέτει. Η τεκµαρτή
αυτή αξία δεν µπορεί να είναι µικρότερη της πράγµατι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιµή αγοράς).
β) Τους εισαγωγικούς δασµούς που πράγµατι καταβάλλονται.
γ) Τα παρεπόµενα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνονται τα οχήµατα, όπως έξοδα προµήθειας, µεσιτείας, τόκων, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και µεταφοράς στο εσωτερικό της
χώρας.
5. Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα που διασκευάζονται σε
κλειστά κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του
άρθρου 4 του ν. 2443/1996 ( Α’265 ) υποβάλλονται αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το ν. 1573/1985
(Α’201 ‘) σε τέλος ταξινόµησης, το ύψος του οποίου ορίζεται ως
εξής:
-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 901 - 1.400 κυβ. εκατοστά,
επτακόσια τριάντα τρία (733) ευρώ.
-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 1.401 - 1.800 κυβ. εκατοστά, χίλια είκοσι επτά (1.027) ευρώ.
-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 1.801 - 2.000 κυβ. εκατοστά, χίλια τετρακόσια εξήντα επτά (1.467) ευρώ.
-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 2.001 κυβ. εκατοστά και
πάνω, δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά (2.347) ευρώ.
6. Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα και τα οχήµατα της
περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόµησης.
7. Τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους
άνω των 3,5 τόνων που προέρχονται από διασκευή ελκυστήρων
της δασµολογικής κλάσης (δ.κ.) 87.01, επιβατικών αυτοκινήτων
(λεωφορείων) της δ.κ. 87.02, φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων
της δ.κ. 87.04 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν
τέλος ταξινόµησης, αυτοκινήτων οχηµάτων ειδικών χρήσεων της
δ.κ. 87.05 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, υποβάλλονται,
αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το
ν. 1573/1985 (Α’ 201), σε τέλος ταξινόµησης το ύψος του οποίου
ορίζεται ως εξής:
- Μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους µέχρι και 7,5 τόνους
1.000 ευρώ.
- Μικτού βάρους πάνω από 7,5 τόνους µέχρι και 14 τόνους
1.800 ευρώ.
- Μικτού βάρους πάνω από 14 τόνους 2.500 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά πεντακόσια (500) ευρώ στις
περιπτώσεις που από τη µετασκευή προκύπτει ανατρεπόµενο ή
βυτιοφόρο όχηµα
8. Αναστέλλεται η βεβαίωση του τέλους ταξινόµησης που αναλογεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στα φορτηγά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης
87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και στις βάσεις αυτών,
που παραλαµβάνονται µε προορισµό τη διασκευή τους στο εσωτερικό της χώρας, µετά από έγκριση της αρµόδιας τελωνειακής
αρχής, υπό τους όρους και διατυπώσεις που καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σε οχήµατα των δασµολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας.
Το τέλος ταξινόµησης που αναλογεί στα διασκευασθέντα
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έτοιµα οχήµατα, που προορίζονται για ταξινόµηση στη χώρα
µας, επιβάλλεται και εισπράττεται µε την ολοκλήρωση της διασκευής των οχηµάτων αυτών.
Οµοίως και για τα προερχόµενα από διασκευή των βάσεων των
δασµολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας έτοιµα οχήµατα, το τέ-λος ταξινόµησης µε το οποίο
επιβαρύνονται επιβάλλεται και εισπράττεται µετά την ολοκλήρωση της διασκευής των βάσεων αυτών.
Για τα ως άνω οχήµατα που δεν προορίζονται για ταξινόµηση
στη χώρα µας, µετά την ολοκλήρωση της διασκευής επιτρέπεται
µε την τήρηση των διατυπώσεων και διαδικασιών να επαναποστέλλονται σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
να εξάγονται σε τρίτη χώρα χωρίς καταβολή του αναλογούντος
τέλους ταξινόµησης που έτυχαν αναστολής.
Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης, ως φορολογητέα
αξία για τα φορτηγά οχήµατα της δασµολογικής κλάσης 87.04
της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας λαµβάνεται η αξία της βάσης,
όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες παράγραφους, στην οποία προστίθεται και το κόστος
της διασκευής.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
τη διαπίστωση του προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro), καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
10. Τα δικαιολογητικά στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των φορτηγών οχηµάτων ανεξαρτήτου προελεύσεως ή των εγχωρίως
παραγοµένων, καθορίζονται µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126.»
9. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/ 2001,
ως εξής:
«1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαµορφώνεται µε βάση τη λιανική τιµή πώλησης προ φόρων του αυτοκινήτου, κατά τύπο,
παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους
υποβαλλόµενους τιµοκαταλόγους στην αρµόδια Τελωνειακή
Αρχή από τους επίσηµους αντιπρόσωπους/διανοµείς αυτοκινήτων, συµπεριλαµβανοµένης και της αξίας του προαιρετικού
(EXTRA) αυτού εξοπλισµού.
Για µεταχειρισµένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαµβάνεται υπόψη
η κατά τα παραπάνω τιµή λιανικής πώλησης όµοιου κατά µάρκα,
τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου µε τον ίδιο εξοπλισµό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη
διεθνή αγορά, αφού αυτή µειωθεί κατά το ποσοστό αποµείωσης
που ορίζεται αναλογα µε την ηλικία του και την κατηγορία αµαξώµατος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται τα ως
άνω ποσοστά ανά εξάµηνο και έτος ηλικίας του αυτοκινήτου και
ανά κατηγορία αµαξώµατος. Τα στοιχεία που λαµβάνονται
υπόψη για τον καθορισµό των εν λόγω ποσοστών, καθώς και ο
τρόπος προσδιορισµού των ποσοστών των ενδιάµεσων µηνών
καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου.
Η φορολογητέα αξία, µετά την ως άνω αποµείωση, µειώνεται
περαιτέρω ποσοστιαία µε χρήση συντελεστή 0,10 για κάθε 500
επιπλέον χιλιόµετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο µέσο
όρο. Η αποµείωση βάσει διανυθέντων χιλιοµέτρων δεν πρέπει να
ξεπερνά το 10% της αξίας που προσδιορίζεται µετά την ως άνω
αποµείωση.
Ο ετήσιος µέσος όρος διανυθέντων χιλιοµέτρων, για σκοπούς
εφαρµογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). Η συνολική αποµείωση, περιλαµβανόµενης και
της αποµείωσης λόγω διανυθέντων χιλιοµέτρων πέραν του
µέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.»
10. Διαγράφεται η φράση «της περίπτωσης α’» από το πρώτο
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/ 2001.
11. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 141 του
ν. 2960/ 2001, ως εξής:
«4. Όπου στις κείµενες διατάξεις και στις κατ’ εξουσιοδότηση
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αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις αναφέρεται η φράση «αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασµολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας», νοείται εφεξής ότι αυτή δεν έχει
εφαρµογή.»
12. Το άρθρο 17 του ν. 3833/2010 (Α’ 40) αντικαθίσταται ως
εξής:
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«Άρθρο 17
Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας
1. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογητέας
αξίας, όπως αυτή διαµορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 του ν.
2859/2000 (Α’ 248) για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούµενα και τα εισαγόµενα από τρίτες χώρες και επί της τιµής πώλησης προ
Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόµενα, στα παρακάτω είδη:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2016

2. Για τους σκοπούς εφαρµογής της περίπτωσης ιβ’ της παρ.
1, ως ιδιωτική χρήση νοείται η χρησιµοποίηση αεροπλάνου,
υδροπλάνου και ελικόπτερου για µη εµπορική δραστηριότητα.
3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:
α) τα είδη των περιπτώσεων η’, θ’, ι’ και ια’ του πίνακα της παρ.
1 του άρθρου αυτού, των οποίων η φορολογητέα αξία επιβολής
του φόρου πολυτελείας είναι µικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ
ανά τεµάχιο,
β) τα είδη των περιπτώσεων η’, θ’ και ι’ του πίνακα της παραγράφου 1 από άργυρο των δασµολογικών κλάσεων ΕΧ 7113, ΕΧ
7114 και ΕΧ 7115.
4. Ειδικότερα από τον ως άνω φόρο πολυτελείας εξαιρούνται
τα εγχωρίως παραγόµενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας µεταξύ των επιχειρήσεων.
5. Ο φόρος πολυτελείας των µεταφορικών µέσων της περίπτωσης ιβ’ του πίνακα της παραγράφου 1, ανεξάρτητα από τη χώρα
προέλευσης, βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα µε τη βεβαίωση και είσπραξη των
οφειλόµενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόµενα
του ν. 2960/2001.
6. Για τα είδη της παραγράφου 1 που προέρχονται από τρίτες
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πολυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές κατά τη
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θέση αυτών σε ανάλωση, ενώ τα προερχόµενα από άλλα κράτη
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα εγχωρίως παραγόµενα, ο
φόρος αποδίδεται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευµατία.
7. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για µεν τα εγχωρίως
παραγόµενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων, για δε τα προερχόµενα από τα λοιπά κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το πρόσωπο που πραγµατοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση.
8. Ο φόρος πολυτελείας της παραγράφου 1 για τα εγχωρίως
παραγόµενα ειδικά για τα πωλούµενα λιανικώς για τα οποία προηγούµενα δεν έχει επιβληθεί φόρος πολυτελείας λόγω παραγωγής τους από την ίδια επιχείρηση, επιβάλλεται επί της τιµής
λιανικής πώλησης προ Φ.Π.Α., µειωµένης κατά 30%. Ο φόρος
αυτός δεν επιβάλλεται εάν τα αγαθά αυτά εξάγονται ή αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Χρόνος γένεσης
της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση
είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών από τον αποκτώντα, για δε
τα εγχωρίως παραγόµενα, κατά την πώληση αυτών από τον παραγωγό. Τα θέµατα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την
παραγραφή του δικαιώµατος του Δηµοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά στη φορολογία εισοδήµατος. Oι διατάξεις του ν.
2523/1997 ( Α’179 ) εφαρµόζονται αναλόγως και στη φορολογία
αυτή.
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9. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την απόδοση του φόρου αυτού στις Δ.Ο.Υ..
10. Τα είδη της παρ. 4 που παραλαµβάνονται ως πρώτες ύλες
για την παραγωγή ετοίµων προϊόντων της ίδιας παραγράφου,
απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας.
11. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του άρθρου αυτού.»
13. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 12 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.6.2016 και καταλαµβάνει αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόµησης καθίσταται απαιτητό από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
Άρθρο 60
Τροποποιήσεις των άρθρων 73, 81, 87 και 97
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
1. α. Η παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξοµοιώνονται µε αυτά ο
ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
α) σε ένα πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά µονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 82,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι το ίδιο για όλες
τις κατηγορίες τσιγάρων, και
β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποίου είναι
26% και υπολογίζεται στην τιµή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000)
τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι ο ίδιος για
όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.
Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που υπο-
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λογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’ δεν
µπορεί να είναι κατώτερο των 117,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα).»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελεστής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 170 ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους.»
2. α. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται
ως εξής :
«3.Εφαρµόζεται µειωµένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που
περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο µειωµένος αυτός
συντελεστής καθορίζεται σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225)
ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε πέντε ευρώ (5 ευρώ) ανά βαθµό
PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο µπύρας.»
γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.
2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε δύο ευρώ
και πενήντα λεπτά (2,50) ανά βαθµό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο µπύρας.»
3. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, οι περιπτώσεις β’, γ’, στ’, ζ’, η’, ι’, ια’, ιβ’, ιγ’ και κστ’ αντικαθίστανται ως εξής:
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«1. Οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα
παρακάτω ενεργειακά προϊόντα, ορίζονται ως ακολούθως:
β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου
73 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ' για το
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), και ια’ για το φωτιστικό
πετρέλαιο (κηροζίνη), τα οποία χρησιµοποιούνται ως καύσιµα
θέρµανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου µέχρι
και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια ογδόντα
(280) ευρώ το χιλιόλιτρο.»
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3α’ ισχύουν από
1.1.2017, οι διατάξεις της παραγράφου 2α ισχύουν από
1.1.2018, οι διατάξεις της παραγράφου 2β ισχύουν από 1.6.2016
και οι διατάξεις της παραγράφου 3β’ ισχύουν από 15.10.2016.
Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 1,
οι υπόχρεοι για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
του άρθρου 101 του ν. 2960/2001 που επιβάλλεται στα τσιγάρα
και το λεπτοκοµµένο καπνό, θέτουν κάθε µήνα σε ανάλωση πο-
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σότητα των εν λόγω προϊόντων, όχι µεγαλύτερη από την ποσότητα που αντιστοιχεί στο µέσο όρο των µηνιαίων αναλώσεών
τους κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
Άρθρο 61
Τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 78 του
ν. 2960/2001 (Α’ 265)
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
1. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο.
2701, 2702 και 2704 και το φυσικό αέριο της Σ.Ο. 2711 11 00 και
2711 21 00, που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 οι περιπτώσεις
ιζ’ και ιη’ αντικαθίστανται ως εξής:
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3. Η περίπτωση ιβ’της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001,
όπως προστέθηκε µε το άρθρο έκτο και του ν. 4379/2016 (Α’ 63),
καταργείται από τότε που ίσχυσε.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.6.2016, ενώ οι
διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 1.1.2017.
Άρθρο 62
Λοιπές φορολογικές διατάξεις
1. Η ωφέλεια νοµικού πρόσωπου, νοµικής οντότητας, καθώς και
φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή µέρους ή του
συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα,
προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα
ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (Α’ 176) στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος.
2. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό
ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό
ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού, η παρ. 1 εφαρµόζεται αποκλειστικά για
οφειλές που την 31η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση
ή ήταν επίδικες ή ρυθµισµένες και για συµφωνίες εξωδικαστικού
συµβιβασµού που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2016
µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2017.
3. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό
ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό
ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 σε εκτέλεση δικαστικής
απόφασης, η παρ. 1 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές οι
οποίες την 31η Μαρτίου 2016 ήταν επίδικες ή για οφειλές οι
οποίες κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία ήταν ρυθµισµένες µε δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου
2016 ή για οφειλές που κατά την 31η Μαρτίου 2016 ήταν σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίων υποβάλλονται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2017.
4. Η ωφέλεια που αποκτά φυσικό πρόσωπο και η οποία προκύπτει από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του χρέους προς
πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση
πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν.
4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού, δεν θεωρείται εισόδηµα και απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς.
5. Η παρ. 4 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31η
Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή
ρυθµισµένες και για συµφωνίες εξωδικαστικού συµβιβασµού που
συνάπτονται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2017.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 63
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012
Στο τέλος της υποπερίπτωσης ε’ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως αναριθµήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων συνιστάται µία επιπλέον θέση ειδικού
συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, καθώς και θέση Διευθυντή, ο οποίος προΐσταται αυτού
και η οποία καλύπτεται από ένα εκ των ειδικών συνεργατών. Ο
Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα ασκεί, κατ’ αντιστοιχία, τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005, εφαρµοζοµένης
της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.
Για τις αποδοχές των υπηρετούντων στις θέσεις της παρούσας υποπερίπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4354/2015
(Α’ 176), που αφορούν στους µετακλητούς υπαλλήλους, οι οποίοι
υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και
των Υφυπουργών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ.

63/2005 (Α’ 98).».
Άρθρο 64
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.
3833/2010 (Α’40), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α’152) και την υποπαράγραφο Ζ.5 της
παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α’ 222), προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής :
«Για το έτος 2017, ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3812/2009 (Α’234) δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα
(µια πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) και για το έτος 2018
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς
τρία (µια πρόσληψη ανά τρείς αποχωρήσεις), στο σύνολο των
φορέων.
Στους ανωτέρω περιορισµούς δεν εµπίπτουν οι διορισµοί και
οι προσλήψεις προσωπικού που προκύπτουν σε συµµόρφωση µε
αµετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων, για τις οποίες οι προβλεπόµενες αποφάσεις κατανοµής έχουν εκδοθεί µετά την 1.1.2015,
µε αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
καθώς επίσης και η µεταφορά προσωπικού από τα Ν.Π.Ι.Δ. του
Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005 (Α’314) προς τους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α’234).»
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ
Άρθρο 65
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’151), όπως
ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Επαγγελµατίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο
που έχει δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης.
αβ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα
στην εκµετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού
ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαµβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός
του και
αδ) Είναι ασφαλισµένος ο ίδιος και η αγροτική του εκµετάλλευση, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»
β) Η υποπερίπτωση βα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«βα) Είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας
και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει, µε οποιονδήποτε τρόπο, στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού
σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται
στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται
µε µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του
και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον
του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του.»
γ) Η υποπερίπτωση βγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1
αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ) Είναι ασφαλισµένος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της προµήθειας καυσίµων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες
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επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6)
µέτρα.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 (Α’173), όπως
ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα
στην εκµετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή
του αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του και».
β) Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας αλιείας
και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκµετάλλευση επαγγελµατικού αλιευτικού
σκάφους, εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται
στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται
µε µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του
και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον
του ετήσιου εισοδήµατός του.»
γ) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του
συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της προµήθειας καυσίµων
θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6)
µέτρα.»
3. Όπου στις διατάξεις των νόµων 3874/2010 και
2520/1997 αναφέρεται η ασφάλιση αγροτών σε οποιονδήποτε
ασφαλιστικό φορέα, νοείται η ασφάλισή τους σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος παύει η ισχύς του διορισµού και οι εξουσίες των εκκαθαριστών της υπό εκκαθάριση
Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.) που
συνεστήθη µε τα άρθρα 46 επ. του
ν. 2637/1998 (Α’200),
όπως τροποποιήθηκε µε τις παραγράφους 23 και 24 του άρθρου
24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223), η οποία είχε λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση µε το άρθρο 2 του ν. 3895/2010 (Α’206). Οι αρµοδιότητες των άνω εκκαθαριστών περιέρχονται στη Γενική Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της υπό
εκκαθάριση ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ανατίθεται στο Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους. Χορηγείται νέα προθεσµία σε συνέχεια της λήξασας
ένα µήνα µετά τη δηµοσίευση του ν. 3895/2010 (Α’ 206) για τη
διενέργεια της προβλεπόµενης στο εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3895/2010 από τον Υπουργό Οικονοµικών απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων της λυθείσας Εταιρείας
Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε., έως την 31.12.2016. Με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην εκκαθάριση της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και ιδίως η διαδικασία παράδοσης –
παραλαβής των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων της υπό εκκαθάριση εταιρείας στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, του λοιπού αρχείου αυτής στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
καθώς και η ηµεροµηνία λήξης της εκκαθάρισης.
5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4314/ 2014 (Α’
265) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεµβάσεων Τοπικής
Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), η
εγγραφή στο ΠΔΕ πραγµατοποιείται σε έναν ενάριθµο κωδικό
µε την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραµµάτων.»
6. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τις
οµάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος LEADER 2007 – 2013, πα-
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ρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι και τις 30.9.2016, για την
ολοκλήρωση των ανειληµµένων υποχρεώσεων του ανωτέρω
προγράµµατος καθώς και για την προετοιµασία της προπαρασκευαστικής φάσης του προγράµµατος LEADER/CLLD της προγραµµατικής περιόδου 2014 -2020. Αντίστοιχα οι συµβάσεις
µίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τους Υποστηρικτικούς
Μηχανισµούς για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης
(ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 παρατείνονται από
τη λήξη τους µέχρι τις 30.6.2016 για την ολοκλήρωση των ανειληµµένων υποχρεώσεων του ανωτέρω Άξονα 3, καθώς και για
την προετοιµασία της προπαρασκευαστικής φάσης του προγράµµατος LEADER/CLLD της προγραµµατικής περιόδου 2014
-2020.»
7. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες δύναται να εκχωρούνται δυνάµει
του άρθρου 65 του παρόντος νόµου.»
8. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εκδίδεται πρόσκληση για την υποβολή και επιλογή σχεδίων τοπικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης
µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ
2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και ρυθµίζονται τα συναφή
µε τη διαδικασία θέµατα. Σε συνέχεια της πρόσκλησης αυτής εκδίδεται Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των σχεδίων
αυτών.»
9. Στο πλαίσιο πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν σε
δηµόσιες συµβάσεις, η καταβολή της ενίσχυσης επί του αιτήµατος πληρωµής του δικαιούχου της πράξης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
θα πραγµατοποιείται στο λογαριασµό του δικαιούχου ή του αναδόχου.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των τυχόν συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
Άρθρο 66
Τροποποίηση του ν. 2969/2001 (Α’ 281) και του ν.δ. της
29.12.1923 (Α’ 384)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2969/2001 (Α’ 281) αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Εξαιρετικά για τους οινοπνευµατοποιούς Β’ κατηγορίας, η
άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η ηµερήσια παραγωγική τους ικανότητα σε καθαρή αιθυλική αλκοόλη είναι τουλάχιστον 10.000 λίτρα άνυδρα.»
2. H παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.δ. της 29.12.1923 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου
νόµων» (Α’ 384), αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Για τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις των νόµων περί φορολογίας του ζύθου, από τις αρµόδιες
Αρχές (Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης και Χηµικές Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους) ως και την κατάσχεση, δήµευση και απόδοση
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 14 και 13, αντιστοίχως, του ν. 2969/2001, µε την επιφύλαξη των περί λαθρεµπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Α’ 265).
β. Από το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 4235/2014 (Α’ 32) εξαιρείται ο τοµέας του ζύθου και των
προϊόντων ζύθου, στους οποίους εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των νόµων περί φορολογίας του ζύθου, του ν. 2960/2001
και του ν. 2969/2001.»
Άρθρο 67
Τροποποίηση του ν. 4303/2014 (Α’ 231)
1. H υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του έκτου άρθρου του ν.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

4303/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α Για τον έλεγχο της αιθυλικής αλκοόλης, ως και των άλλων
πρώτων υλών εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου επιτρεποµένων για την παραγωγή ξυδιού που,
αυτούσιες ή τα προϊόντα της κατεργασίας των οποίων, υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και παραλαµβάνονται
προς οξοποίηση στα οξοποιεία, αρµόδιες Αρχές είναι οι Χηµικές
Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και οι Τελωνειακές Αρχές υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των οποίων
τελούν τα εν λόγω οξοποιεία, εφαρµοζοµένων και των σχετικών
διατάξεων του ν. 2969/2001 (Α’ 281) και του ν. 2960/2001 (Α’
265).
β. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αναφέρονται στην
περίπτωση της αιθυλικής αλκοόλης εφαρµόζονται επίσης στις
περιπτώσεις των λοιπών πρώτων υλών, εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρεποµένων που, αυτούσιες ή τα προϊόντα της κατεργασίας των
οποίων, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και παραλαµβάνονται προς κατεργασία από τα οξοποιεία για παραγωγή ξυδιού.»
2. Στην υποπαράγραφο 5 της παρ. 10 του έκτου άρθρου του
ν. 4303/2014 η περίπτωση ε’ αναριθµείται σε στ’ και προστίθεται
περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός της
πρώτης περιόδου της περίπτωσης γ’, εφαρµόζονται και προκειµένου για τους οξοποιούς οι οποίοι παραλαµβάνουν προς κατεργασία και παραγωγή ξυδιού και άλλες πρώτες ύλες, εκ των κατά
την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
επιτρεποµένων, που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ..»
Άρθρο 68
1. Φάρµακα, τα οποία κατά τις κείµενες διατάξεις πληρούν τις
προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή O.T.Κ.), µπορούν να καταταγούν περαιτέρω στην υποκατηγορία των φαρµακευτικών
προϊόντων γενικής διάθεσης (γενικής διάθεσης φάρµακα ή
ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εφόσον πληρούνται επιπροσθέτως και σωρευτικά τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) Έχουν ήδη καταταγεί στην κατηγορία των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξής τους στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και δεν
συντρέχουν νεώτερα επιστηµονικά δεδοµένα για την επανεξέταση της κατάταξής τους ως συνταγογραφούµενων.
β) Είναι φάρµακα αντιµετώπισης προφανούς συµπτώµατος ή
συµβάντος εύκολης αντιµετώπισης, η αυτοδιάγνωση των οποίων
είναι εύκολη, µε την έννοια ότι τα συµπτώµατα κατευθύνουν τον
ασθενή σε διάγνωση συγκεκριµένης νόσου, και δεν συγχέονται
µε τα συµπτώµατα άλλης νόσου.
γ) Η οδηγία του δοσολογικού σχήµατος είναι απλή, κατά
τρόπο ώστε να είναι εύκολο να ακολουθηθεί από τον ασθενή.
δ) Οι αλληλεπιδράσεις τους µε άλλες συχνά χορηγούµενες θεραπείες είναι ελάχιστες και, εφόσον υπάρχουν, αυτές είναι χαµηλού κινδύνου.
ε) Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης και διακίνησης, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας τους.
στ) Οι συσκευασίες τους είναι µικρές και, σε συνδυασµό µε
την περιεκτικότητα, η συνολική ποσότητα του φαρµάκου δεν ξεπερνά δόση που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον λήπτη.
ζ) Δεν υπάρχουν σοβαρές και τεκµηριωµένες ενδείξεις από τη
δηµοσιευµένη βιβλιογραφία σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά
που διαθέτουν κριτική επιτροπή αξιολόγησης, για σοβαρούς κινδύνους από τη µακροχρόνια χρήση των φαρµάκων.
2. Τα φάρµακα, τα οποία κατατάσσονται στην υποκατηγορία
των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. διατίθενται λιανικώς στο κοινό µόνο από τα νοµίµως λειτουργούντα φαρµακεία και από σηµεία πώλησης (καταστήµατα χωρίς την παρουσία φαρµακοποιού ή βοηθού
φαρµακοποιού) πλην των φαρµακείων. Με απόφαση του Υπουρ-

γού Υγείας καθορίζονται τα ανωτέρω σηµεία πώλησης πλην των
φαρµακείων τα οποία µπορούν να διαθέτουν λιανικώς στο κοινό
τα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
3. Εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο Ε.Ο.Φ.
κατατάσσει τα φάρµακα στην υποκατηγορία των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. κατά
την έκδοση της οικείας άδειας κυκλοφορίας (αρχικής ή τροποποιητικής), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 1316/1983 (A’ 3),
όπως ισχύει και τις κείµενες διατάξεις περί νόµιµης παραγωγής
και κυκλοφορίας φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη
χρήση. Εφόσον πρόκειται για φάρµακα που έχουν καταταγεί ως
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. µε τη διαδικασία του Κανονισµού (ΕΚ) 726/2004 και
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, ο Ε.Ο.Φ. µε απόφασή του εγκρίνει την περαιτέρω κατάταξή τους στην υποκατηγορία των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 1316/1983
(A’ 3), όπως ισχύει και τις κείµενες διατάξεις περί νόµιµης παραγωγής και κυκλοφορίας φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.Φ., καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας κατάταξης των φαρµάκων στην υποκατηγορία των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ., η επισήµανση, οι
συνθήκες και οι όροι ασφαλούς φύλαξης, διακίνησης και διάθεσής τους στο κοινό, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Με την ίδια απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα
κριτήρια της παρ.1 του παρόντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.Φ., επικαιροποιείται και δηµοσιεύεται ο κατάλογος των φαρµάκων που
κατατάσσονται στα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ..
6. Απαγορεύεται η λιανική πώληση των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. από κατόχους άδειας κυκλοφορίας, παραγωγούς, αντιπροσώπους και εισαγωγείς φαρµάκων. Κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας ή άδειας
χονδρικής πώλησης φαρµάκων, παραγωγοί, αντιπρόσωποι και
εισαγωγείς φαρµάκων µπορούν να πωλούν χονδρικώς ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.
και στα σηµεία πώλησης πλην των φαρµακείων που ορίζονται µε
Απόφαση του Υπουργού Υγείας στην παράγραφο 2.
7. Όποιος χωρίς να έχει το εκ του νόµου δικαίωµα, πωλεί ή
διαθέτει προς πώληση λιανικώς ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. τιµωρείται µε τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2 και 12 του άρθρου 19
του ν.δ. 96/1973 (A’172), όπως ισχύει.
8. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται και στα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. το σύνολο
της κείµενης φαρµακευτικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
Το άρθρο 58 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) τροποποιείται ως εξής:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 µετά τις λέξεις
«Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης» προστίθενται οι λέξεις «και οι
λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες του µέρους Ι».
β) Στο τέλος του άρθρου 58 προστίθενται παράγραφοι 12 και
13, ως εξής:
«12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και του αρµόδιου κάθε φορά Υπουργού, µπορεί
να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται µε
την υλοποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται στο
πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προγραµµάτων του ΕΟΧ,
άλλων ευρωπαϊκών ταµείων ή διεθνών ή διακρατικών προγραµµάτων.
13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού µπορεί να συγκροτούνται οµάδες εργασίες µε αντικείµενο σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Αν οι πιο
πάνω οµάδες περιλαµβάνουν και µέλη προερχόµενα από άλλους
φορείς, αυτά υποδεικνύονται από τους φορείς τους.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 (Α’176) ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4354/2015
(Α’ 176)
Άρθρο 70
1. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 1
Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και Εταιρίες Απόκτησης
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.)
1.α. Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα εκτός των αναφερόµενων στην περίπτωση δ’
της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4261/2014 (Α’107) ανατίθεται
αποκλειστικά:
αα) σε ανώνυµες εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια
και Πιστώσεις, ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, υπό την επιφύλαξη της παρ. 20, που εδρεύουν στην Ελλάδα και
ββ) σε εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), µε οποιονδήποτε νοµικό τύπο
αποδεκτό για ιδρύµατα που διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 (EEL 176/338/27.6.2013) και µε την προϋπόθεση ότι
έχουν εγκατασταθεί νόµιµα στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος µε σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της ανωτέρω Οδηγίας,
καθώς και της Οδηγίας 2004/39 (EEL 145/2004), και της περίπτωσης δ’ της παρούσας παραγράφου.
Οι παραπάνω εταιρίες λαµβάνουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και εποπτεύονται για τη συµµόρφωση προς τις
διατάξεις του παρόντος νόµου από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι εταιρίες αυτές καταχωρούνται σε ειδικά Μητρώα του Γενικού
Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και διέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 (Α’ 37) για τις ανώνυµες εταιρίες.
β. Η µεταβίβαση απαιτήσεων από πιστώσεις και δάνεια που
έχουν χορηγήσει ή χορηγούν πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα πλην της περίπτωσης δ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.
4261/2014 (Α’ 107), µπορεί να λάβει χώρα µόνο λόγω πώλησης,
δυνάµει σχετικής έγγραφης συµφωνίας, σύµφωνα και µε τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 3, και αποκλειστικά και µόνο προς:
αα) Ανώνυµες εταιρίες που σύµφωνα µε το καταστατικό τους
µπορούν να προβαίνουν σε απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις, εδρεύουν στην Ελλάδα και καταχωρίζονται στο
Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
ββ) Εταιρίες που έχουν έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο, που σύµφωνα µε το καταστατικό τους µπορούν να προβαίνουν σε απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, υπό
την επιφύλαξη των διατάξεων της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης και
γγ) σε εταιρίες που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες, που σύµφωνα µε το καταστατικό τους µπορούν να προβαίνουν σε απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, υπό την επιφύλαξη
διατάξεων της ενωσιακής νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν τη διακριτική ευχέρεια να εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος υπό την προϋπόθεση ότι:
γγα) Η έδρα τους δεν βρίσκεται σε κράτος που έχει προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτό προσδιορίζεται στις
εκάστοτε κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.
4172/2013 (Α’ 167) και
γγβ) η έδρα τους δεν βρίσκεται σε µη συνεργάσιµο κράτος,
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όπως αυτό προσδιορίζεται στις εκάστοτε κανονιστικές πράξεις
που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
65 του ν. 4172/2013.
γ. Η πώληση των παραπάνω απαιτήσεων είναι ισχυρή µόνο
εφόσον έχει υπογραφεί συµφωνία ανάθεσης διαχείρισης µεταξύ
εταιρίας απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και
εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που αδειοδοτείται και εποπτεύεται κατά τον παρόντα νόµο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η προϋπόθεση αυτή οφείλει να πληρούται και σε κάθε περαιτέρω µεταβίβαση. Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις µεταβιβαζόµενες λόγω πώλησης απαιτήσεις δύνανται να ασκούνται
µόνο µέσω των εταιριών διαχείρισης της παρούσας παραγράφου. Οι µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις
λογίζονται ως τραπεζικές και µετά τη µεταβίβασή τους. Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δηµόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν
τις εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων και απορρέουν από τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις.
δ. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρµογή
των διατάξεων των νόµων 3156/2003 (Α’ 157), ν. 1905/1990 (Α’
147), 1665/1986 (Α’ 194), 3606/2007 (Α’ 195) και 4261/2014 (Α’
107).
2. Η αίτηση χορήγησης άδειας για τις εταιρίες της περίπτωσης
α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να συνοδεύεται από
τα ακόλουθα έγγραφα:
α) το καταστατικό της εταιρίας και όλες τις τροποποιήσεις,
β) την ταυτότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα, ήτοι ασκώντας έλεγχο, όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο (34) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014
διά ενδιάµεσων νοµικών προσώπων, ποσοστό ή δικαιώµατα
ψήφου ίσα ή µεγαλύτερα από 10% στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας,
γ) την ταυτότητα των νοµικών και φυσικών προσώπων που,
ακόµη και αν δεν καταλαµβάνονται από την προηγούµενη περίπτωση, ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, µέσω έγγραφης ή άλλης
συµφωνίας ή δια κοινών πράξεων, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014,
δ) την ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των
διοικούντων,
ε) ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα από τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’, για την αξιολόγηση των κριτηρίων ικανότητας και καταλληλόλητας, όπως αυτά καθορίζονται µε απόφαση
που εκδίδεται από την Τράπεζας της Ελλάδος,
στ) την οργανωτική δοµή και εσωτερικές καταγεγραµµένες
διαδικασίες της εταιρίας,
ζ) το επιχειρηµατικό πλάνο της εταιρίας,
η) εµπεριστατωµένη έκθεση στην οποία καταγράφονται διεξοδικά οι βασικές αρχές και µέθοδοι που θα διασφαλίζουν την επιτυχή αναδιάρθρωση δανείων.
Η έκθεση πρέπει να παρουσιάζει µεθόδους αναδιάρθρωσης
οφειλών εναλλακτικές της αναγκαστικής εκτέλεσης, στο πλαίσιο
του Κώδικα Δεοντολογίας (Β' 2289/2014), καθώς και σύµφωνα
µε το άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/17 (EEL 60/2014), τα άρθρα
10 και 74 της Οδηγίας 2013/36 (EEL 176/338/27.6.2013), τα
άρθρα 10 και 66 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) και την Πράξη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος
42/30.5.2014 (Β’ 1582), όπως εκάστοτε ισχύει, ιδίως το Κεφάλαιο
III, λαµβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
τυχόν κατηγοριοποιούν τους δανειολήπτες που είναι φυσικά
πρόσωπα σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες, σύµφωνα µε το άρθρο
1 παρ. 2 του Κώδικα Δεοντολογίας (Β’ 2289/2014) όπως εκάστοτε ισχύει.
θ) οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή στοιχείο που η
Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί σηµαντικό για την αξιολόγηση της
αίτησης.
3. Οι µετοχές των ανώνυµων εταιριών της περίπτωση α’ της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι ονοµαστικές
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί την άδεια της παραγράφου
1 του παρόντος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών
από την εποµένη της υποβολής της σχετικής αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, εντός δύο (2) µηνών από την
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υποβολή των επιπρόσθετων πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται. Προηγείται απλή γνώµη τριµελούς Επιτροπής, της οποίας η σύνθεση, σύσταση και οι λοιπές λεπτοµέρειες
για τη λειτουργία της, καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει άµεσα το φάκελο
της αίτησης µε συνοπτικό σηµείωµα στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τη γνώµη της µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από
την εποµένη της υποβολής της σχετικής αίτησης µε πλήρη φάκελο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει την απόφασή της εντός
της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου και χωρίς τη γνώµη της
Επιτροπής. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της τριµελούς Επιτροπής είναι εµπιστευτικά και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής
είναι µυστικές.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια εφόσον, διαπιστώσει
ότι:
α. Η εταιρία είναι σε θέση να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
β. τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του
παρόντος έχουν καλή φήµη, επαρκή γνώση, ικανότητες και εµπειρία να ασκούν την αρµοδιότητά τους και να πληρούν τα κριτήρια της ικανότητας και της καταλληλότητάς τους, όπως αυτά
καθορίζονται από τη σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
γ. η εταιρία διαθέτει οργανωτική δοµή και εσωτερικές διαδικασίες που της επιτρέπουν να παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
δ. το επιχειρηµατικό πλάνο λειτουργιών και στόχων της εταιρίας παραθέτει αναλυτικά τις προγραµµατισµένες της δράσεις,
τη στρατηγική της και τους διαθέσιµους πόρους της.
ε. δεν υφίστανται επαγγελµατικές ή συγγενικές σχέσεις µεταξύ των προσώπων των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 και
οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που κατέχουν υψηλά πολιτικά
αξιώµατα ή υψηλές διοικητικές θέσεις στην εποπτεύουσα αρχή,
ώστε να παρεµποδίζεται η αποτελεσµατική διεξαγωγή εποπτείας.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται αιτιολογηµένα τη χορήγηση της απαιτούµενης άδειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, αν διαπιστώσει ότι η εταιρία δεν πληροί τα
κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και ενηµερώνει
προς τούτο την αιτούσα εταιρία.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί στην επίσηµη ιστοσελίδα
της πλήρως ενηµερωµένο κατάλογο µε όλες τις αδειοδοτηµένες
εταιρίες δυνάµει των διατάξεων του παρόντος.
8. Σε περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο:
α. προτίθεται να αποκτήσει ή να διαθέσει άµεσα ή έµµεσα ειδική συµµετοχή σε εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων, ή
β. προτίθεται να αυξήσει ή να µειώσει άµεσα ή έµµεσα την ειδική συµµετοχή του, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, σε εταιρία διαχείρισης
απαιτήσεων, ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, να φτάσει ή να υπερβεί ή
να µειωθεί κάτω από το δέκα (10%), το είκοσι (20%), το τριάντα
(30%) ή το πενήντα τοις εκατό (50%) του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρίας ή ώστε η εταιρία να καταστεί ή να παύσει να είναι
θυγατρική του, οφείλει να γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος το ύψος της συµµετοχής που θα προκύψει από τη µεταβολή
αυτή.
Η Τράπεζα της Ελλάδος µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία της κατά το προηγούµενο εδάφιο γνωστοποίησης πρόθεσης εξαγοράς ή της αύξησης της ειδικής συµµετοχής, δύναται
να µην επιτρέψει την εν λόγω εξαγορά, εάν υπό το πρίσµα της
ανάγκης διασφάλισης της ορθής και συνετούς διοίκησης της
εταιρίας κρίνει αιτιολογηµένα ως ακατάλληλα οποιοδήποτε από
τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, ενώ αν επιτρέψει την
εν λόγω αγορά, δύναται να ορίσει προθεσµία ή και όρους για την
υλοποίησή της.
9. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει αιτιολογηµένα ότι
η ίδρυση της εταιρίας ή η εξαγορά συµµετοχής σε αυτήν υποκρύπτει ή αποσκοπεί στη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική
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δραστηριότητα, τότε:
α) αρνείται τη χορήγηση της άδειας του παρόντος νόµου ή
β) δεν επιτρέπει την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συµµετοχής κατά την παράγραφο 8.
10. Αν εταιρία που αδειοδοτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου αποφασίσει να τερµατίσει τις δραστηριότητές
της, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α’
28).
11. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται µε απόφασή της να αναστείλει τη χορηγηθείσα άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου σε εταιρίες της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου, όταν:
α. σταθµίζοντας τη βαρύτητα των παραβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου, αποφασίσει
να µην προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας,
β. διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου
ή των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος εκδώσει απόφαση που διατάσσει την αναστολή της άδειας λειτουργίας, προβαίνει ταυτόχρονα σε έγγραφες συστάσεις προς την εταιρία και θέτει εύλογη
προθεσµία για συµµόρφωση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της
απόφασης αναστολής.
Εντός της ως άνω προθεσµίας η Εταιρία Διαχείρισης ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά µε τη συµµόρφωσή
της προς τις συστάσεις του προηγούµενου εδαφίου.
Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας, η Εταιρία Διαχείρισης µπορεί να προβαίνει σε δραστηριότητες που της επιτρέπονται ρητώς από τη σχετική απόφαση αναστολής λειτουργίας της
Τράπεζας της Ελλάδος.
12. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος:
α. διαπιστώσει ότι η εταιρία συµµορφώθηκε µε τις συστάσεις
του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 11
του παρόντος άρθρου, ανακαλεί την πράξη περί αναστολής της
άδειας και ενηµερώνει γραπτώς την εταιρία,
β. διαπιστώσει ότι η εταιρία δεν συµµορφώθηκε πλήρως µε τις
συστάσεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 11, είτε παρατείνει την περίοδο αναστολής της άδειας
και προβαίνει σε νέες συστάσεις είτε ενεργοποιεί τη διαδικασία
ανάκλησης της άδειας.
13.α. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανακαλέσει τη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, χορηγηθείσα άδεια,
εάν η εταιρία:
αα. εξασφάλισε την άδεια βάσει ψευδών ή παραπλανητικών
στοιχείων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 1 έως 3, ή δολίως υπέβαλε, γνωστοποίησε ή άλλως δηµοσιοποίησε µε οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ή
παραπλανητικές πληροφορίες ή ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή έντυπα,
ββ. δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας της,
γγ. έχει διαπράξει παραβάσεις του παρόντος νόµου ή των αποφάσεων που εκδόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος ή αυτών
που εκδίδονται βάσει του παρόντος νόµου,
δδ. χρησιµοποιείται ως µέσο για νοµιµοποίηση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδοτεί εγκληµατικές
δραστηριότητες,
εε. έχει υποπέσει σε άλλη παράβαση που προβλέπει ως κύρωση την ανάκληση της άδειάς της, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας,
στστ. παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον εποπτικό
έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος,
ζζ. παραβιάζει διατάξεις νόµου ή αποφάσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος που αφορούν στην εποπτεία ή τον τρόπο λειτουργίας
των Εταιριών Διαχείρισης, εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσµατική άσκηση εποπτείας,
ηη. συστηµατικά δεν συµµορφώνεται µε την έκθεση της περίπτωσης η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαπίστωση της παράβασης αυτής δε λαµβάνει
υπόψη τις οδηγίες ή εντολές του δικαιούχου των απαιτήσεων
προς την εποπτευόµενη Εταιρία Διαχείρισης,
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θθ. δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της περίπτωσης
γ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
β. Σε περίπτωση ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, σε Εταιρία που λαµβάνει
την άδεια της παρ. 20 του παρόντος, εφαρµόζεται αναλογικά το
άρθρο 145 του ν. 4261/2014.
γ. Εταιρία της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί, παραµένει υπό
την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος µέχρις ότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου δράσης τερµατισµού δραστηριοτήτων που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.
δ. Αν εταιρία του παρόντος νόµου παραβιάζει τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, αφού
προηγουµένως καλέσει την εταιρία σε ακρόαση, να της επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) ευρώ.
14. Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τις δραστηριότητες των
εταιριών που αδειοδοτεί µε στόχο τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 55 Α
του Καταστατικού της (ν. 3424/1927, Α’ 298).
15.α. Κάθε εταιρία που αδειοδοτείται από την Τράπεζα της Ελλάδος και διαχειρίζεται απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις,
οφείλει να διατηρεί ανά πάσα στιγµή ελάχιστο ολοσχερώς καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ.
β. Το µετοχικό κεφάλαιο της παραπάνω εταιρίας επιτρέπεται
να µειωθεί κάτω από το προβλεπόµενο στο προηγούµενο εδάφιο
ελάχιστο όριο, εφόσον υπάρχει εγκεκριµένο από την Τράπεζα
της Ελλάδος σχέδιο δράσης για τον τερµατισµό της δραστηριότητας αυτής.
16. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων, κρίνει αιτιολογηµένα ότι οποιοδήποτε
µέλος του διοικητικού οργάνου της Εταιρίας είναι ακατάλληλο
να ενεργεί ως µέλος διοικητικού οργάνου, µε βάση τα κριτήρια
που καθορίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε την παράγραφο 23 του παρόντος άρθρου, δύναται να
ζητήσει εγγράφως την αντικατάστασή του.
17. α. Κάθε εταιρία που έχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποβάλλει στην
Τράπεζα της Ελλάδος αντίγραφο του ισολογισµού, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες η τελευταία θεωρεί απαραίτητες για τους σκοπούς της
άσκησης του προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, εφαρµοζόµενων των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 42/30.5.2014 (Β’ 1582) και 47 /9.2.2015 (Β’ 249)
β. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται και
εξειδικεύεται ο τρόπος, η συχνότητα, οι ηµεροµηνίες υποβολής
και αναφοράς, καθώς και το είδος της απαιτούµενης πληροφόρησης της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες η τελευταία θεωρεί απαραίτητες
για τους σκοπούς της άσκησης του προληπτικού ελέγχου και
εποπτείας.
γ. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς µπορεί να καθορίζονται τα στοιχεία των Εταιριών Διαχείρισης που συµβάλλονται µε εταιρίες της παρ. 1 β, τα
οποία θα δηµοσιεύονται περιοδικά για σκοπούς διαφάνειας.
18. Κάθε εταιρία που έχει άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλει, ύστερα από κλήση της
Τράπεζας της Ελλάδος να επιτρέψει σε εξουσιοδοτηµένους προς
το σκοπό αυτό υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος να εισέλθουν στα κτήριά της για να διερευνήσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές της και να θέσει στη διάθεσή τους οποιαδήποτε
βιβλία, έγγραφα ή αρχεία, ή/και να διαβιβάσει στην Τράπεζα της
Ελλάδος οποιεσδήποτε πληροφορίες η τελευταία κρίνει αναγκαίες για την άσκηση των εποπτικών της δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ιδίως έγγραφα και αρχεία αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο των διαχειριζόµενων από αυτήν απαιτήσεων.
19. Κάθε εταιρία αποζηµιώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για
όλα τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την άσκηση των εποπτικών
της αρµοδιοτήτων µε την καταβολή σε αυτήν ετήσιου τέλους,
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του οποίου το ύψος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής θα προσδιοριστούν µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
20. Οι εταιρίες της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου δύνανται να λαµβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να χορηγούν νέα δάνεια ή/και πιστώσεις σε
δανειολήπτες, των οποίων δάνεια ή πιστώσεις διαχειρίζονται, µε
αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση των δανείων τους ή
την αναδιάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης δυνάµει
ενός συγκεκριµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης που συµφωνείται
µεταξύ των µερών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης συναίνεσης του δικαιούχου της απαίτησης. Τα νέα δάνεια και πιστώσεις του προηγούµενου εδαφίου λογίζονται ως τραπεζικά
δάνεια και πιστώσεις, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκαση των διαφορών που απορρέουν από τη σύµβαση είναι τα κατά τόπους Ελληνικά Δικαστήρια.
Τα νέα αυτά δάνεια και πιστώσεις θα επιβαρύνονται µε την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α’ 178), για την απόδοση
της οποίας υπεύθυνες είναι οι εταιρίες διαχείρισης της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1.
Η άδεια της παραγράφου αυτής θα χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. ότι η εταιρία έχει ήδη καταβάλλει σε µετρητά και σε τραπεζικό λογαριασµό ελληνικού πιστωτικού ιδρύµατος το ποσό των
τεσσάρων εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ
ως ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο,
β. ότι η εταιρία συµµορφώνεται µε τους κανόνες και τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 14 του παρόντος.
Oι παραπάνω εταιρίες έχουν υποχρέωση σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάµει του Κανονισµού
1606/2002 (EEL 243/2002) (Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρµογή
Δ.Π.Χ.Α.), για τις ατοµικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
τους καταστάσεις και σύµφωνα µε το ν. 4308/2014 (Α’ 251), όπως
εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.
21. Το επαγγελµατικό απόρρητο του δικαιούχου των υπό διαχείριση απαιτήσεων έναντι των δανειοληπτών αίρεται στις σχέσεις του µε την Εταιρία Διαχείρισης, στο µέτρο που οι
πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τις ανάγκες της διαχείρισης και εφαρµόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 20 και 21
του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 (Α’ 157).
22. Οι εταιρίες του παρόντος νόµου θεωρούνται δανειστές και
προµηθεύτριες κατά την έννοια του ν. 2251/1994 (Α’191) και υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε την κείµενη νοµοθεσία περί
Προστασίας Καταναλωτή, όπως αυτή κάθε φορά εφαρµόζεται
και ισχύει, µε τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (Β’
2289/2014), µε τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων
και πιστώσεων που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 2014/17, καθώς και µε όλες τις σχετικές µε χορηγούµενα από πιστωτικά και χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα δάνεια και πιστώσεις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και να λαµβάνουν ειδική µέριµνα για κοινωνικά ευπαθείς
οµάδες.
23. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εξειδικεύονται τα
κριτήρια, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
24. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται
κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικράτειας. Εξαιρούνται οι
αποφάσεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 13, οι οποίες
υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
25. Οι εταιρίες της περίπτωσης α’ της παρ. 1 λογίζονται ως
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, κατά την έννοια της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 3691/2008 (Α’ 166) και ως υπόχρεα πρόσωπα
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του ίδιου νόµου και
εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε την
περίπτωση Α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ιδίου νόµου. Οι πληροφορίες της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
3691/2008 πρέπει να είναι διαθέσιµες στον δανειολήπτη.
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Άρθρο 2
Συµβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης
1. Στις εταιρίες της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του παρόντος νόµου δύναται να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από συµβάσεις δανείων ή/και πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα,
πλην της περίπτωσης δ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.
4261/2014.
2. Η σύµβαση ανάθεσης διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών
υπόκειται σε συστατικό έγγραφο τύπο και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο περιεχόµενο τα ακόλουθα:
α. Τις προς διαχείριση απαιτήσεις και το τυχόν στάδιο µη εξυπηρέτησης κάθε απαίτησης.
β. Τις πράξεις της διαχείρισης, οι οποίες µπορεί να συνίστανται ιδίως στη νοµική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε τους οφειλέτες
των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συµβάσεων συµβιβασµού κατά την έννοια των άρθρων 871-872 ΑΚ ή ρύθµισης
και διακανονισµού οφειλών σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως έχει θεσπισθεί µε την υπ’ αριθµ. 116/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4224/2013.
γ. Την καταβλητέα αµοιβή διαχείρισης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να µετακυλίεται στον υπόχρεο καταβολής της
απαίτησης.
Αντίγραφο της συµβάσεως κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της.
3. Το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµβασης ανάθεσης διαχείρισης της προηγούµενης παραγράφου δύναται να εξειδικεύεται
περαιτέρω µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα σχέδια
των συµβάσεων ανάθεσης διαχείρισης αποτελούν αντικείµενο
εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος για σκοπούς συµµόρφωσης στον παρόντα νόµο.
4. Οι Εταιρίες Διαχείρισης νοµιµοποιούνται, ως µη δικαιούχοι
διάδικοι, να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθηµα και να προβαίνουν
σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συµµετέχουν σε προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές
διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών
και ειδικής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014 (Α’
246). Εφόσον οι Εταιρίες συµµετέχουν σε οποιαδήποτε δίκη µε
την ιδιότητα του µη δικαιούχου διαδίκου το δεδικασµένο της
απόφασης καταλαµβάνει και τον δικαιούχο της απαίτησης.
5. Οι Εταιρίες Διαχείρισης δύνανται για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, να προσλαµβάνουν Εταιρίες Ενηµέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσµες οφειλές, που λειτουργούν σύµφωνα µε
το ν. 3758/2009, ή αντίστοιχου σκοπού εταιρίες, που λειτουργούν
σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή κράτος του ΕΟΧ. Οι Εταιρίες του
παρόντος νόµου κατά τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων οφείλουν να ακολουθούν τις ρυθµίσεις του ν. 3758/
2009, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 22 του άρθρου
1 του παρόντος και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.
Άρθρο 3
Συµβάσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων από συµβάσεις δανείων και πιστώσεων
1. Η σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων από συµβάσεις δανείων και πιστώσεων, που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα πλην περίπτωσης δ’ της παρ. 5
του άρθρου 2 του ν. 4261/2014, υπόκειται σε συστατικό έγγραφο
τύπο και αντικείµενό της µπορεί να είναι µεµονωµένες απαιτήσεις
ή οµάδες απαιτήσεων κατά οποιουδήποτε δανειολήπτη, µη
εφαρµοζοµένου στην περίπτωση αυτή του άρθρου 479 ΑΚ. Άλλα
δικαιώµατα, ακόµα αν δεν αποτελούν παρεπόµενα δικαιώµατα
κατά την έννοια του άρθρου 458 ΑΚ, εφόσον συνδέονται µε τις
µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις, µπορούν να µεταβιβάζονται µαζί
µε αυτές. Η πώληση των µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων διέπεται

από τις διατάξεις του άρθρου 513 επ. ΑΚ, η δε µεταβίβαση από
τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις αυτές
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς πώληση
οι απαιτήσεις των πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων από
µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι να έχει προσκληθεί µε εξώδικη
πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής µέσα σε δώδεκα (12)
µήνες πριν από την προσφορά, πριν ή µετά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος νόµου, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής
πρότασης κατάλληλης ρύθµισης µε συγκεκριµένους όρους αποπληρωµής σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας (ν. 4224/2013). Εξαιρούνται από την ως άνω προϋπόθεση
απαιτήσεις επίδικες ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις κατά οφειλετών µη συνεργάσιµων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 4224/2013, όπως αυτή ισχύει. Κάθε νέος εκδοχέας απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1 οφείλει να εκκινεί εκ νέου τη Διαδικασία Επίλυσης
Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως έχει θεσπισθεί µε την υπ’ αριθµ. 116/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013,
δια της αντισυµβαλλόµενης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων.
3. Η σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων καταχωρίζεται στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 (Α’
220). Τυχόν συµφωνίες µεταξύ µεταβιβάζοντας πιστωτικού ή
χρηµατοδοτικού ιδρύµατος και δανειοληπτών περί ανεκχώρητου
των µεταξύ τους απαιτήσεων δεν αντιτάσσονται στον εκδοχέα.
Από την καταχώριση της σχετικής σύµβασης επέρχεται η µεταβίβαση των πωλούµενων απαιτήσεων του µεταβιβάζοντας πιστωτικού ιδρύµατος. Ο εκχωρητής θεωρείται αντίκλητος του
εκδοχέα για οποιαδήποτε κοινοποίηση σχετίζεται µε τη µεταβιβασθείσα απαίτηση. Από την καταχώριση της σχετικής σύµβασης, οι Εταιρίες Διαχείρισης της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου υποχρεούνται να αποδίδουν την
εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α’ 178), που βαρύνει τις
µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις από συµβάσεις δανείων και πιστώσεων εφαρµοζοµένων των διατάξεων του ως άνω νόµου και των
κατ’εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.
4. Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται προς τους οφειλέτες
και τους εγγυητές µε κάθε πρόσφορο µέσο. Πριν από την καταχώριση δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δικαιώµατα που απορρέουν από τη µεταβίβαση απαιτήσεων της παραγράφου 1.
Καταβολή προς το πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα πριν από
την αναγγελία ελευθερώνει τον δανειολήπτη έναντι του µεταβιβάζοντος και των ελκόντων δικαιώµατα από την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος νόµου.
5. Καταπιστευτική µεταβίβαση των απαιτήσεων του πιστωτικού
ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος δεν επιτρέπεται και οποιοσδήποτε
καταπιστευτικός όρος δεν ισχύει. Επιτρέπεται η αναπροσαρµογή
ή πίστωση του τιµήµατος της πώλησης και η υπαναχώρηση από
τη σύµβαση πώλησης κατά τους όρους της σχετικής σύµβασης
και τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. ΑΚ.και µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του παρόντος.
6. Αν η µεταβιβαζόµενη απαίτηση του πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος ασφαλίζεται µε υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο παρεπόµενο δικαίωµα ή προνόµιο, το
οποίο έχει υποβληθεί σε δηµοσιότητα µε καταχώριση σε δηµόσιο
βιβλίο ή αρχείο, για τη σηµείωση της µεταβολής του δικαιούχου
είναι απαραίτητη η καταχώριση της βεβαίωσης στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 και σχετική µνεία σε περίληψη του εµπράγµατου βάρους, του παρεπόµενου δικαιώµατος
ή του προνοµίου. Από την καταχώριση για κάθε ενέχυρο σε
σχέση µε τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις του πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος επέρχονται τα αποτελέσµατα των άρθρων 39 και 44 του ν.δ. 17.7/ 13.8.1923.
7. Στις περιπτώσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων του
παρόντος νόµου, καθώς και σε περιπτώσεις ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονοµική θέση του
οφειλέτη και του εγγυητή και δεν επιτρέπεται η µονοµερής τροποποίηση όρου σύµβασης, καθώς και του επιτοκίου. Σε περίπτωση που µεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούµενο δάνειο
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ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συµφωνηθεί κυµαινόµενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου
αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα κατά το χρόνο καταχώρισης της
µεταβίβασης, ακόµα κι αν τέτοιο δικαίωµα υφίστατο συµβατικά
για τον εκχωρητή.
8. Η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 3 του παρόντος νόµου αναστέλλεται ως προς τις δανειακές συµβάσεις και πιστώσεις µε
υποθήκη ή µε προσηµείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας σε ακίνητα αντικειµενικής αξίας έως εκατό σαράντα χιλιάδων (140.000)
ευρώ µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2017. Πάσης φύσεως δάνεια
που εγγυάται ή έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δηµόσιο εξαιρούνται
από την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 3Α του παρόντος νόµου.»
2. Μετά το άρθρο 3 του ν. 4354/2015 (Α’176) προστίθεται νέο
άρθρο 3Α ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Φορολογικές και άλλες ρυθµίσεις
1. Η υπεραξία από τη µεταβίβαση απαιτήσεων σε εταιρία της
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 υπόκειται σε φορολογία
εισοδήµατος µε βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α’ 167). Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται ανάλογα και στην υπεραξία
που αποκτούν οι παραπάνω εταιρίες από τη µεταγενέστερη µεταβίβαση απαιτήσεων που έχουν αποκτήσει κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων αυτού του νόµου.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 64 του ν.
4172/2013 εφαρµόζονται ανάλογα και για τους τόκους που καταβάλλονται σε εταιρίες της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 από απαιτήσεις που έχουν αποκτήσει κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων αυτού του νόµου, καθώς και από δάνεια ή πιστώσεις
που χορηγούν οι εταιρίες της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
3. Για τις συµβάσεις µεταβίβασης απαιτήσεων του άρθρου 3,
για τις συµβάσεις ανάθεσης διαχείρισης του άρθρου 2, καθώς
και για τη διαχείριση απαιτήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.
2859/2000, Α’ 248).
4. Οι συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων που καταρτίζουν οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων σύµφωνα µε την παρ. 20 του άρθρου 1 απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήµου.
5. Για κάθε καταχώριση ή εγγραφή σε οποιοδήποτε δηµόσιο
βιβλίο ή µητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλακείο, ενεχειροφυλακείο ή κτηµατολόγιο, σύµβασης της παρ. 1 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου, καταβάλλονται µόνο πάγια τέλη δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, αποκλειόµενης οποιασδήποτε
άλλης επιβάρυνσης αµοιβής ή τέλους. Το ως άνω ποσό αναλύεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση των έµµισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (2.125) ευρώ στο Δηµόσιο και τριακόσια εβδοµήντα πέντε (375) ευρώ στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
β) Στην περίπτωση των άµισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) ευρώ στο Δηµόσιο, τριακόσια εβδοµήντα πέντε (375) ευρώ στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και τριακόσια
εβδοµήντα πέντε (375) ευρώ στο άµµισοθο υποθηκοφυλακείο.
Τα δικαιώµατα που εισπράττονται από τα υποθηκοφυλακεία
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, κατά τη µεταβατική
περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηµατολογικών Γραφείων προσαυξάνονται κατά το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, το
οποίο και αποδίδεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε.. Όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την είσπραξη και απόδοση από τον Προϊστάµενο του
Κτηµατολογικού Γραφείου των ως άνω Δικαιωµάτων στην ΕΚΧΑ
Α.Ε. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µετά από πρόταση της ΕΚΧΑ Α.Ε.. Το κόστος εγγραφής που προκύπτει από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου δεν µπορεί µε οποιονδήποτε τρόπο να µετακυλιστεί στον
οφειλέτη και τον εγγυητή του δανείου.
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Άρθρο 71
Μεταβατική διάταξη
1. Οι διατάξεις του παρόντος υποκεφαλαίου εφαρµόζονται και
σε αιτήσεις χορήγησης άδειας που έχουν υποβληθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, πριν την τροποποίησή του µε το άρθρο 70 του παρόντος. Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί εγγράφως τις εταιρίες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση
να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου εντός
εύλογης προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο
(2) µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Μετά
την παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου εκκινούν εκ νέου οι προθεσµίες της παραγράφου 4 του άρθρου 1
του ν. 4354/2015, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 70 του παρόντος.
2. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων των άρθρων 1 έως 3 του ν. 4354/2015, πριν την
τροποποίησή τους µε το άρθρο 70 του παρόντος, εξακολουθούν
να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες µε τις νέες τροποποιούµενες διατάξεις, έως τη ρητή αντικατάσταση ή κατάργησή τους
µε νεότερες πράξεις.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 3Α του ν. 4354/2015 έχουν εφαρµογή για συµβάσεις που καταρτίζονται, για εισοδήµατα που αποκτώνται και για πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Άρθρο 72
Σύνθεση ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.
Συνιστάται Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών.
Άρθρο 73
Αρµοδιότητες του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.
1. Το Συµβούλιο ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και του Πρωθυπουργού και είναι αρµόδιο για:
α) τη διαµόρφωση και δηµοσιοποίηση της στρατηγικής και των
πολιτικών σχετικά µε την οργάνωση ενός ολοκληρωµένου µηχανισµού αποτελεσµατικής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους,
καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση ενός σχεδίου δράσης µε δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής,
β) τη διαπίστωση δυσλειτουργιών και τη διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου σε θέµατα διαδικαστικά και ουσιαστικά για την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας στην επίλυση θεµάτων ιδιωτικού χρέους,
συµπεριλαµβανοµένης της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναφορικά µε τις καθυστερούµενες αποπληρωµές δανείων, τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου που διέπει την αγορά ακινήτων, στο
µέτρο που επιδρά στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, και την
άµεση ενεργοποίηση των αρµόδιων φορέων για τη διοικητική,
επιχειρησιακή και νοµοθετική υλοποίηση των ως άνω αναφερόµενων προτάσεων,
γ) την κατάρτιση δράσεων ευαισθητοποίησης και την αξιοποίηση όλων των µέσων επικοινωνίας που διαθέτει η Ελληνική Κυβέρνηση για την άµεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση και
υποστήριξη των πολιτών και των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά
µε τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων,
δ) τη δηµιουργία ενός δικτύου παροχής δωρεάν συµβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα για θέµατα διαχείρισης οφειλών και το σχεδιασµό δράσεων ενηµέρωσης και
επιµόρφωσης νοικοκυριών και µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης,
ε) τη διαµόρφωση και επίβλεψη τήρησης των αναγκαίων χρονοδιαγραµµάτων για την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου
για την αποτελεσµατικότερη αντι-µετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
2. Στο πλαίσιο της εντολής του, το Συµβούλιο ορίζει µε απόφασή του την έννοια του «συνεργάσιµου δανειολήπτη» και προβαίνει ετησίως στην εκτίµηση των «εύλογων δαπανών
διαβίωσης», µε βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η απόφαση
αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο δε ορισµός του «συνεργάσιµου δανειολήπτη» και η εκτίµηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», που περιέχονται σε αυτήν,
ενσωµατώνονται και αποτελούν µέρος του Κώδικα Δεοντολογίας
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α’ 288), προκειµένου να αξιοποιηθούν στις απόπειρες εξωδικαστικού συµβιβασµού και ενώπιον των δικαστηρίων.
3. Για την παρακολούθηση της αποστολής του το Συµβούλιο
υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου τριµηνιαίες συνοπτικές
αναφορές και ετήσια αναλυτική έκθεση προόδου. Οι αναφορές
και η έκθεση προόδου αναρτώνται σε ιστότοπο της Κυβέρνησης,
ο οποίος θα προσδιοριστεί µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ..
Άρθρο 74
Λειτουργία του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.
1. Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ο οποίος το συγκαλεί σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως,
καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο, συντονίζει το όργανο και
εποπτεύει τις εργασίες του. Το Συµβούλιο συνεδριάζει, ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ως εισηγητής ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός.
2. Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, την οποία δι¬απιστώνει
ο Πρόεδρός του, όταν παρίστανται τα τρία τουλάχιστον µέλη
του. Οι εισηγήσεις των αρµοδίων καθ’ ύλην Υπουργών κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση του οργάνου.
3. Στο Συµβούλιο µπορεί να µετέχουν για θέµατα αρµοδιότητάς τους, χωρίς δικαίωµα ψήφου, Αναπληρωτές Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή οι Διοικητικοί ή Τοµεακοί Γραµµατείς της
παραγράφου 3 του άρθρου 75, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας
Συντονισµού.
4. Προς εκπλήρωση της εντολής του το Συµβούλιο δύναται να
απευθύνεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς διατύπωση γνώµης επί ζητηµάτων αρµοδιότητάς της και ο Διοικητής
συµµετέχει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ως παρατηρητής.
5. Το Συµβούλιο µπορεί να συµβουλεύεται ειδικούς εµπειρογνώµονες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για ιδιαίτερα θέµατα και
προβλήµατα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και σκόπιµο. Με απόφαση του Συµβουλίου, ορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης των
ειδικών εµπειρογνωµόνων.
6. Το Συµβούλιο µπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να
συγκροτεί µε απόφασή του επιτροπές και οµάδες εργασίας από
εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα και ιδιώτες εµπειρογνώµονες, για την εξέταση και έρευνα θεµάτων που άπτονται
των αρµοδιοτήτων του. Για τον καθορισµό αποζηµίωσης των
µελών των επιτροπών και οµάδων εργασίας της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
Για την εφαρµογή του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, ως καθ’ ύλην
αρµόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού.
7. Η γραµµατειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτηση του
Συµβουλίου ανατίθεται στο Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και
Συντονισµού της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 81.
8. Οι δαπάνες λειτουργίας του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε

έτος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και στο φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 95. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον ίδιο Υπουργό ως
κύριο διατάκτη. Αρµόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
(άρθρο 14 του π.δ. 116/2014, Α’ 185).
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Άρθρο 75
Οργάνωση και λειτουργία
της Συντονιστικής Επιτροπής
1. Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για τη Διαχείριση του
Ιδιωτικού Χρέους.
2. Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του άρθρου
80, ο οποίος είναι αρµόδιος και για τα ζητήµατα της εσωτερικής
οργάνωσης και της λειτουργίας αυτής.
3. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:
α) Ο Τοµεακός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
β) ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
γ) ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
δ) ο Τοµεακός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της,
ο οποίος καθορίζει και την ηµερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου, προεδρεύει ο Τοµεακός Γραµµατέας
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, και
όποτε κρίνεται σκόπιµο. Για τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής
Επιτροπής ενηµερώνονται ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί που συµµετέχουν στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.,
ο Τοµεακός Γραµµατέας Συντονισµού και η Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι δικαιούνται να ορίσουν εκπροσώπους τους που
συµµετέχουν στη συνεδρίαση ως παρατηρητές.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή επικουρείται στο έργο της και στις
συνεδριάσεις της µπορεί να µετέχουν, ύστερα από πρόσκληση
του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
εκπρόσωποι φορέων, όπως το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στελέχη της δηµόσιας
διοίκησης και ανεξάρτητων αρχών, καθώς και εµπειρογνώµονες,
ιδιώτες ή µη, µε διεθνή εµπειρία.
6. Η γραµµατειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτηση της
Συντονιστικής Επιτροπής παρέχεται από το Τµήµα Στρατηγικού
Σχεδιασµού και Συντονισµού της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 81.
7. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δεν
αµείβονται.
8. Οι δαπάνες λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και στον φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 95. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον
ίδιο Υπουργό ως κύριο διατάκτη. Αρµόδια για τη διαχείριση των
πιστώσεων του προϋπολογισµού είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού (άρθρο 14 του π.δ. 116/2014, Α’ 185).
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Άρθρο 76
Αρµοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής
1. Η Συντονιστική Επιτροπή δρώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συµβουλίου:
α) εισηγείται προς το Συµβούλιο προτάσεις για τροποποίηση
του υφιστάµενου νοµικού και θεσµικού πλαισίου για τα θέµατα
που περιγράφονται στο άρθρο 73,
β) εξειδικεύει τις λεπτοµέρειες για την υλοποίηση του σχεδίου
δράσης σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες των ανατεθειµένων δράσεων και τους στόχους των αποφάσεων του Συµβουλίου, παρακολουθεί το ταχθέν από το
Συµβούλιο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, προϋπολογισµό δράσεων, ενηµερώνει το Συµβούλιο και συντονίζει το έργο της διαχείρισης,
γ) εισηγείται τροποποιήσεις των βασικών κατευθύνσεων και
του σχεδιασµού δράσεων και έργων, ώστε να εξασφαλίζεται η
αποτελεσµατικότητα και η επιτάχυνσή τους,
δ) ασκεί τον επιτελικό συντονισµό και παρακολούθηση του
έργου της αποτελεσµατικής διαχείρισης του µη εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους και των διαφόρων οµάδων που εργάζονται
στο πλαίσιο αυτό και
ε) επικουρεί το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. στη σύνταξη των αναφορών και της
έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 73.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή, µε σκοπό την αποτελεσµατική
άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στην παράγραφο 1,
συλλέγει και αξιοποιεί κάθε είδους υφιστάµενα στοιχεία και µελέτες και παρακολουθεί την υλοποίηση και την αποτελεσµατικότητα των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Για την υποβοήθηση
των επιµέρους δραστηριοτήτων της, η Συντονιστική Επιτροπή
µπορεί να εισηγείται τη σύσταση ή τροποποίηση οµάδων εργασίας και οµάδων διοίκησης έργου, ad hoc οµάδων εργασίας από
εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα και ιδιώτες εµπειρογνώµονες και να προτείνει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Η Συντονιστική Επιτροπή περιγράφει το έργο, τα
χρονοδιαγράµµατα και τα παραδοτέα των οµάδων εργασίας,
καθώς και το ύψος των οικονοµικών πόρων που θα διατεθούν.
Άρθρο 77
Αρµοδιότητες Διοικητικών και Τοµεακών Γραµµατέων
1. Οι Διοικητικοί και οι Τοµεακοί Γραµµατείς, που είναι µέλη
της Συντονιστικής Επιτροπής, σχεδιάζουν και υλοποιούν επιµέρους δράσεις, που αφορούν στην Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, εντός του πλαισίου των
αρµοδιοτήτων του Υπουργείου τους, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 76, και ιδίως αναφορικά µε:
α) την εκπροσώπηση των Υπουργείων σε συσκέψεις για την
πολιτική διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και την υλοποίησή
της·
β) τον καθορισµό των λεπτοµερειών και των χρονοδιαγραµµάτων των απαιτούµενων ενεργειών εντός των αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων τους, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους·
γ) την προετοιµασία προτάσεων ως προς τις τεχνικές τους λεπτοµέρειες και της διαβούλευσης µε άλλους ενδιαφεροµένους
επ’ αυτών·
δ) την καθοδήγηση της προετοιµασίας νοµοθετικών πρωτοβουλιών και της σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης κανονιστικών
- ρυθµιστικών επιπτώσεων·
ε) τη συνεργασία µε τρίτα εµπλεκόµενα µέρη, για σχετικά τεχνικά στοιχεία της στρατηγικής·
στ) τη διατήρηση και ενηµέρωση στοιχείων του κειµένου της
Εθνικής Στρατηγικής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους της περίπτωσης ιστ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 79, τα οποία υπάγονται στο πεδίο των αρµοδιοτήτων τους·
ζ) το συντονισµό µε άλλα συναρµόδια Υπουργεία ως προς τις
ενέργειες που απαιτούνται·
η) την αναφορά στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους της προόδου στην υλοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών·
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θ) την έγκαιρη προώθηση δεδοµένων και πληροφοριών των
αντίστοιχων Υπουργείων·
ι) τη συγκρότηση επιτροπών και οµάδων εργασίας από εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα και ιδιώτες εµπειρογνώµονες, για την εξέταση και έρευνα θεµάτων που άπτονται του
σχεδιασµού και της υλοποίησης επιµέρους δράσεων εντός του
πλαισίου των αρµοδιοτήτων του αντίστοιχου Υπουργείου· το
άρθρο 21 του ν. 4354/2015 εφαρµόζεται και στις επιτροπές και
οµάδες εργασίας της παρούσας περίπτωσης.
2. Οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και κάθε άλλος εµπλεκόµενος φορέας του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, συνεργάζονται
µε τη Συντονιστική Επιτροπή και το Συµβούλιο για την άµεση
υλοποίηση των αποφάσεων αυτού, καθώς και την προώθηση των
απαιτούµενων δράσεων.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Άρθρο 78
Συνιστάται Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), η οποία είναι αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία, υπαγόµενη στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.). Έδρα της ορίζεται η Αθήνα, δυνάµενη να µεταβληθεί µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.
Άρθρο 79
Αποστολή και αρµοδιότητες της E.Γ.Δ.Ι.Χ.
1. Η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έχει ως
αποστολή:
α) την υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., µε τη συνδροµή
στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για
τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους,
β) την οργάνωση και τη διαµόρφωση της πολιτικής για την ενηµέρωση και την υποστήριξη προς ενδιαφερόµενους για λήψη δανείου και δανειολήπτες, καθώς και τη χρηµατοοικονοµική
εκπαίδευση νοικοκυριών και µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων,
και
γ) τον επιχειρησιακό συντονισµό της Συντονιστικής Επιτροπής.
2. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής ασκεί τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Συνδράµει στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της εθνικής
στρατηγικής για την οργάνωση ενός ολοκληρωµένου µηχανισµού αποτελεσµατικής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και
αποφυγής της υπερχρέωσης µέσω και του σχεδιασµού δράσεων
χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης.
β) Εισηγείται τους άξονες και την εξειδίκευση των επιµέρους
στόχων της στρατηγικής για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
της διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων ιδιωτικών δανείων και
εν γένει του ιδιωτικού χρέους.
γ) Επεξεργάζεται θέσεις, γενικές κατευθύνσεις και προτάσεις
για τη βελτίωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας που ρυθµίζει την
αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέους και εισηγείται προς το
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. τη λήψη νοµοθετικών µέτρων βελτίωσής της. Στην παραπάνω αρµοδιότητα περιλαµβάνεται και η υποβολή προτάσεων
προς το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. σχετικά µε τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου που διέπει την αγορά ακινήτων, λόγω ιδίως της σηµασίας
τους ως εµπράγµατης εξασφάλισης οφειλών.
δ) Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. την οργάνωση, την αξιολόγηση
και συνδράµει στον έλεγχο συστήµατος παρακολούθησης δράσεων ευαισθητοποίησης για την άµεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση και υποστήριξη των πολιτών και των ενδιαφερόµενων
µερών σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων επί θεµάτων ανάληψης
και διαχείρισης χρέους.
ε) Παρακολουθεί τη λειτουργία διεθνών ή µη επιτροπών και
οµάδων εργασίας σε σχετικά θέµατα και εισηγείται στα αρµόδια
κυβερνητικά όργανα τον ορισµό εκπροσώπων.
στ) Μεριµνά για την οµαλή λειτουργία του δικτύου ενηµέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών, που θα παρέχει οικονοµικής
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και νοµικής φύσεως συµβουλευτικές υπηρεσίες προς ενδιαφερόµενους δανειολήπτες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα (νοικοκυριά, πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις), για ζητήµατα
σύναψης νέων δανείων, διαχείρισης υφιστάµενων οφειλών ενήµερων ή σε καθυστέρηση και εν γένει για θέµατα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, και συντονίζει τη λειτουργία των Κέντρων
Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
ζ) Αναπτύσσει και διατηρεί ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ο.Π.Σ.), το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτηµάτων, τον
προγραµµατισµό και την επεξεργασία τους.
η) Διοργανώνει σεµινάρια για την κατάρτιση και εκπαίδευση
υπαλλήλων και λειτουργών των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων
που ασχολούνται µε τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, καθώς
και µε την εκπαίδευσή τους στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
θ) Συντάσσει εισηγήσεις, εκθέσεις και αναφορές για θέµατα
της αρµοδιότητάς της.
ι) Υποβάλλει προς το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. ετήσια έκθεση πεπραγµένων.
ια) Συντονίζει το έργο των εµπλεκόµενων κρατικών φορέων και
υπηρεσιών, όπως τα συναρµόδια Υπουργεία και η Ανεξάρτητη
Αρχή «Συνήγορος του Καναναλωτή», και συµµετέχει στα αρµόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε ζήτηµα που αφορά
στη διαχείριση των θεµάτων αρµοδιότητάς της.
ιβ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. για διαµόρφωση εθνικών θέσεων για θέµατα αρµοδιότητάς της.
ιγ) Σχεδιάζει προγράµµατα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόµενων φορέων και του κοινού για θέµατα
αρµοδιότητάς της και προώθησης των συµµετοχικών διαδικασιών.
ιδ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου (help
desk) για την καθοδήγηση και ενηµέρωση των δανειοληπτών και
των εν γένει ενδιαφεροµένων για λήψη δανείου.
ιε) Έχει την ευθύνη λειτουργίας ιστοσελίδας, µε διαδικτυακό
εργαλείο υπολογισµού των «εύλογων δαπανών» και διαχείρισης
δηλώσεων, στην οποία θα αναρτώνται η απόφαση και οι κατ’
έτος εκτιµήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 73, καθώς και
υποδείγµατα εντύπων, µε οδηγίες και αυτοµατοποιηµένο τρόπο
συµπλήρωσης και επαλήθευσης/επικύρωσης, του ν. 3869/2010
(Α’ 130), ενδεικτικά: αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύµατα για παροχή στοιχείων, κατάσταση της περιουσίας και των εισοδηµάτων
του οφειλέτη, κατάσταση πιστωτών, κατάσταση µεταβιβάσεων
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, σχέδιο διευθέτησης
οφειλών, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα του περιεχοµένου
της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, υπόδειγµα υπολογισµού ικανότητας αποπληρωµής της παρ. 2 του
άρθρου 9 του ν. 3869/2010), καθώς και της τυποποιηµένης κατάστασης οικονοµικής πληροφόρησης κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (Β’ 2289/2014) στην ίδια ιστοσελίδα θα
παρέχονται πληροφορίες στους οφειλέτες (σε απλούς όρους και
µε παραποµπή στο οικείο θεσµικό πλαίσιο και σε πηγές περαιτέρω πληροφόρησης) για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
τους (ιδίως κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας), τους εξουσιοδοτηµένους να παράσχουν συµβουλευτική συνδροµή φορείς, καθώς
και άλλες συναφείς πληροφορίες.
ιστ) Συντάσσει και υποβάλλει µέσω του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. στη Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου: αα) επικαιροποιηµένο κείµενο της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση
του ιδιωτικού χρέους, ββ) συνοπτικές τριµηνιαίες αναφορές για
την πρόοδο της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, γγ) αναλυτικές ετήσιες εκθέσεις για την πρόοδο της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Η επικαιροποιηµένη Εθνική Στρατηγική, οι
αναφορές και οι εκθέσεις αναρτώνται και σε ιστότοπο της Κυβέρνησης, ο οποίος θα προσδιοριστεί µε απόφαση του
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ..
ιζ) Συνεργάζεται µε την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 96.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 80
Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
1. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προΐσταται Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας, µε βαθµό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του
Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ..
2. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Ειδικούς Τοµεακούς
Γραµµατείς του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) εφαρµόζονται
και για τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους. Η θητεία του Γραµµατέα παρατείνεται αυτοδικαίως
µέχρι το διορισµό νέου, η παράταση όµως δεν µπορεί να υπερβεί
τους έξι (6) µήνες. Οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου
55 και της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α’
98) ισχύουν και για τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους.
3. Ο Γραµµατέας ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ή ανατίθενται σε
αυτήν από άλλες διατάξεις.
4. Ο Γραµµατέας µπορεί να συµβουλεύεται ειδικούς εµπειρογνώµονες, προκειµένου να µεγιστοποιεί την αποτελεσµατικότητα
της Γραµµατείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών, κατόπιν πρότασης
του Γραµµατέα, ορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης των ειδικών
εµπειρογνωµόνων.
5. Ο Γραµµατέας µπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να
συγκροτεί µε απόφασή του επιτροπές και οµάδες εργασίας από
εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα και ιδιώτες εµπειρογνώµονες, για την εξέταση και έρευνα θεµάτων που άπτονται
των αρµοδιοτήτων της Γραµµατείας, καθώς και της εύρυθµης
λειτουργίας αυτής. Για τον καθορισµό αποζηµίωσης των µελών
των επιτροπών και οµάδων εργασίας της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Για την
εφαρµογή του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, ως καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού ο οποίος αποφασίζει κατόπιν εισήγησης του Γραµµατέα.
Άρθρο 81
Διάρθρωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
1. Η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
β) Κεντρική Υπηρεσία:
αα) Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού
ββ) Τµήµα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης
γγ) Διεύθυνση Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών:
γαγαα) Τµήµα Τηλεφωνικού Κέντρου και Πληροφοριακού Υλικού
γβγββ) Τµήµα Παρακολούθησης Λειτουργίας Κ.Ε.Υ.Δ.
δδ) Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης
εε) Τµήµα Παροχής Οικονοµικών Συµβουλών
στστ) Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
ζζ) Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων
γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες
Ως περιφερειακές υπηρεσίες, σε επίπεδο τµήµατος, ορίζονται
τριάντα (30) Κέντρα Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών
(Κ.Ε.Υ.Δ.).
2. Η Διεύθυνση Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα
τµήµατα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού, Οργάνωσης,
Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Νοµικής Υποστήριξης
και Παροχής Οικονοµικών Συµβουλών και τα γραφεία Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αυτοτελή και υπάγονται απευθείας στον
Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
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Άρθρο 82
Γραφείο Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
Το Γραφείο του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα επικουρεί το
Γραµµατέα στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιµέλεια
της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων
και στοιχείων και οργανώνει την επικοινωνία του µε τις υπηρεσίες
και τους πολίτες.
Άρθρο 83
Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού
Αρµοδιότητες του Τµήµατος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού είναι:
α) Η συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των διαθέσιµων πληροφοριών και κάθε πρόσφορου στοιχείου, που αφορούν σε θέµατα πρόληψης και καταπολέµησης της υπερχρέωσης.
β) Η δηµιουργία βάσης στατιστικών δεδοµένων και πληροφοριών, η οποία αξιοποιείται για το σχεδιασµό της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
γ) Η διεξαγωγή µελετών και ερευνών για θέµατα πρόληψης
και καταπολέµησης της υπερχρέωσης.
δ) Η ανάπτυξη καινοτοµικών εργαλείων ή υπηρεσιών για την
πρόληψη ή την καταπολέµηση της υπερχρέωσης.
ε) Η προετοιµασία του επικαιροποιηµένου κειµένου της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, καθώς
και των τριµηνιαίων αναφορών και της ετήσιας έκθεσης κατά την
περίπτωση ιστ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 79.
στ) Ο συντονισµός του έργου των κρατικών φορέων και υπηρεσιών για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, συνδράµοντας
στον διυπουργικό συντονισµό και την έγκαιρη υλοποίηση των
δράσεων.
ζ) Η γραµµατειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτηση του
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και της Συντονιστικής Επιτροπής.
η) Η διοικητική υποστήριξη της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 96 συνεργασίας µε την Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 84
Τµήµα Οργάνωσης, Διοικητικής
και Οικονοµικής Υποστήριξης
Αρµοδιότητες του Τµήµατος Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης είναι:
α) Η ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και ο συντονισµός
των λειτουργιών της διοίκησης προσωπικού, της διοικητικής οργάνωσης και της υποστήριξης των υπηρεσιών της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
β) Η ανάπτυξη των διοικητικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών, η θέσπιση διαδικασιών των υπηρεσιών και η αξιολόγηση
της ποιότητας των παραγοµένων διοικητικών αποτελεσµάτων.
γ) Ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση των διαύλων υπηρεσιακής
επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των οργανικών µονάδων
της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και
άλλων φορέων για την πλήρη και επαρκή υποστήριξη του διοικητικού τους έργου.
δ) Η προαγωγή της ορθολογικής ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού και η αποτελεσµατική και µε διαφάνεια άσκηση των
αρµοδιοτήτων της διοίκησης προσωπικού και της διοικητικής οργάνωσης.
ε) Η εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση και στις υπηρεσιακές µεταβολές του προσωπικού.
στ) Η καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και η εφαρµογή
της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά σε θέµατα στελέχωσης.
ζ) Η τήρηση αρχείου, πρωτοκόλλου και η διακίνηση της αλληλογραφίας.
η) Η αποτελεσµατική και αξιόπιστη διοικητική υποστήριξη των
οργανικών µονάδων.
θ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού
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της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., σε συνεργασία µε φορείς παροχής πιστοποιηµένης επιµόρφωσης, και ο σχεδιασµός και οργάνωση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, γενικού ή ειδικού
ενδιαφέροντος, καθώς και επαγγελµατικής εξειδίκευσης.
ι) Ο διοικητικός συντονισµός των υπηρεσιών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
ια) Η παροχή εν γένει τεχνικής υποστήριξης.
ιβ) Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισµός των διαδικασιών
για τη στέγαση των υπηρεσιακών µονάδων, τη χωροταξική κατανοµή του προσωπικού καθώς και τη συντήρηση, βελτίωση και
φύλαξη των χώρων.
ιγ) Η αποτελεσµατική και µε διαφάνεια προµήθεια κάθε είδους
υλικών και άυλων αγαθών µε σύγχρονες διαδικασίες και µε κριτήρια κόστους - οφέλους.
ιδ) Η ενιαία οικονοµική διαχείριση και o έλεγχος των οικονοµικών υποθέσεων και λειτουργιών της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύµφωνα µε τις αρχές και τους
κανόνες της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης,
µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης
και Τουρισµού κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 95.
ιε) Η οικονοµική παρακολούθηση των Κέντρων Ενηµέρωσης –
Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) σύµφωνα µε τις αρχές και
τους κανόνες της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας
Ανάπτυξης και Τουρισµού κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
95.
ιστ) Η µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου
των υποδοµών (εξοπλισµού, εξυπηρετητών, λειτουργικών συστηµάτων, δικτύων και επικοινωνιών) και την υποστήριξη των χρηστών της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
εφαρµόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας
των παρεχόµεοµένων υπηρεσιών, µε ταυτόχρονη µείωση του λειτουργικού κόστους.
ιζ) Η εκπόνηση δράσεων για την τεχνολογική στρατηγική, τον
έλεγχο ποιότητας, τη διερεύνηση αναγκών, το σχεδιασµό και τη
διαχείριση έργων για θέµατα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στους τοµείς δράσης της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, µε στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και το κράτος.
Άρθρο 85
Διεύθυνση Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών
Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ενηµέρωσης – Υποστήριξης
Δανειοληπτών είναι οι ακόλουθες και κατανέµονται µεταξύ των
τµηµάτων της ως εξής:
1. Τµήµα Τηλεφωνικού Κέντρου και Πληροφοριακού Υλικού.
α) Η ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου (help desk) για
την καθοδήγηση και ενηµέρωση των δανειοληπτών και των εν
γένει ενδιαφεροµένων για λήψη δανείου
β) Η εκπόνηση πληροφοριακού υλικού, προκειµένου αυτό να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περίπτωσης ιε’ της παραγράφου
2 του άρθρου 79.
γ) Η εκπόνηση έντυπου πληροφοριακού υλικού, το οποίο θα
παρέχει συνοπτικά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στην
ανωτέρω ιστοσελίδα και θα διανέµεται, ιδίως µέσω των Κέντρων
Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών και των υποκαταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων.
2. Τµήµα Παρακολούθησης Λειτουργίας Κ.Ε.Υ.Δ..
α) Η διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας των
τριάντα (30) Κέντρων Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών, του άρθρου 92.
β) Η ενηµέρωση του Γραµµατέα για προβλήµατα που παρατηρούνται αναφορικά µε την αποδοτική λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ..
γ) Η κατάρτιση προτάσεων προς τον Γραµµατέα για την αποδοτικότερη λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ. ή για διεύρυνση των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών.
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Άρθρο 86
Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης
Αρµοδιότητα του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης είναι η παροχή συµβουλευτικής νοµικής υποστήριξης στις υπόλοιπες µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και στα Κέντρα Ενηµέρωσης
– Υποστήριξης Δανειοληπτών.
Άρθρο 87
Τµήµα Παροχής Οικονοµικών Συµβουλών
Αρµοδιότητα του Τµήµατος Οικονοµικής Υποστήριξης είναι η
παροχή οικονοµικών συµβουλών στις µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και στα Κέντρα Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών.
Άρθρο 88
Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
Αρµοδιότητες του Γραφείου Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων είναι:
α) Ο σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων για τη χρηµατοοικονοµική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
β) Η δηµοσιοποίηση της δραστηριότητας της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η προβολή του ρόλου της και
η ενηµέρωση του κοινού στους τοµείς αρµοδιότητάς της, µε την
παραγωγή ειδήσεων και ενηµερωτικού υλικού και τη διοχέτευσή
τους στον κατάλληλο κατά περίπτωση αποδέκτη, µε βάση την πληροφόρηση του Τµήµατος από τις Υπηρεσίες ή και από συλλογή
πρωτογενών στοιχείων.
γ) Η επεξεργασία προγράµµατος και πολιτικής επικοινωνίας της
Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και η περιοδική αναφορά και ενηµέρωση προόδου υλοποίησης του προγράµµατος αυτού.
δ) Η µέριµνα για τη λειτουργία ιστοσελίδας κατά την περίπτωση
ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 79.
ε) Η δηµόσια προβολή των νέων πηγών πληροφόρησης κατά
την περίπτωση ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 79, και τις περιπτώσεις α’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 85.
στ) Η διοργάνωση σεµιναρίων ενηµέρωσης των οφειλετών για
τις υποχρεώσεις, τις επιλογές και τα δικαιώµατά τους.
ζ) Ο σχεδιασµός δράσεων ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και
επιµόρφωσης φυσικών και νοµικών προσώπων.
η) Η επικοινωνιακή υποστήριξη της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., όταν ανακύπτουν
ζητήµατα επικοινωνιακού χαρακτήρα, η ενηµέρωση των υπηρεσιών αυτής για τα δηµοσιευόµενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα
και απόψεις σε θέµατα αρµοδιότητας της, η µέριµνα για την ανάλυση αυτών και για την απάντηση τους.
θ) Η συνοπτική, διαφανής, έγκαιρη και πλέον ενδεδειγµένη πληροφόρηση του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για
θέµατα αρµοδιότητας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., συµπεριλαµβανοµένης και
της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, ενηµερωτικού και πληροφοριακού περιεχοµένου σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
Άρθρο 89
Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου
και Εσωτερικών Υποθέσεων
Αρµοδιότητες του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου είναι:
α) Η διενέργεια ελέγχων στις µονάδες, όπου υπάρχουν περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχείρισης και της αποτελεσµατικής αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων ή παραβίασης
των αρχών της χρηστής διοίκησης.
β) Η διενέργεια ελέγχων για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας από τους υπαλλήλους της E.Γ.Δ.Ι.Χ..
γ) Η εξέταση παραπόνων για τη συµπεριφορά υπαλλήλων της
E.Γ.Δ.Ι.Χ..
Άρθρο 90
Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρι-

σης Ιδιωτικού Χρέους συνιστώνται εβδοµήντα εννέα (79) θέσεις,
οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Πενήντα επτά (57) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:
αα) Πενήντα τρεις (53) θέσεις του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού
ββαβ) Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών
γγαγ) Μία (1) θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής
β) Επτά (7) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
εκ των οποίων:
αα) Έξι (6) θέσεις του κλάδου ή ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού –
Λογιστικού.
ββ) Μία (1) θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής.
γ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ), του κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
δ) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
του κλάδου ΥΕ Επιµελητών.
ε) Οκτώ (8) θέσεις νοµικών συνεργατών µε σχέση έµµισθης εντολής.
2. Τα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
3. Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και ύστερα από προκήρυξη της
Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα
περιλαµβάνει την περιγραφή του αντικειµένου των προς κάλυψη
θέσεων, οι οργανικές θέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 καλύπτονται µε µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις µονίµων
υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν.
1892/1990 (Α’ 101), κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων,
χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων
Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε την ίδια σχέση εργασίας και µε το
ίδιο µισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015.
Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος
υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.
4. Οι θέσεις των νοµικών συνεργατών καλύπτονται µε πρόσληψη δικηγόρων στο Εφετείο τουλάχιστον, κατόχων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της
αλλοδαπής και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Οι προσλήψεις
των νοµικών συνεργατών γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Οι αποδοχές τους
καθορίζονται σύµφωνα µε το ν. 4354/2015.
5. Στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων συνιστάται
µία (1) θέση δηµοσιογράφου, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στην οποία προσλαµβάνεται από τον Γραµµατέα δηµοσιογράφος είτε µέλος αναγνωρισµένης στην Ελλάδα επαγγελµατικής
δηµοσιογραφικής οργάνωσης είτε µε διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ηµερήσια πολιτική ή οικονοµική εφηµερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση,
που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών στον οικείο
ασφαλιστικό φορέα µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου, ο οποίος
µπορεί να ορίζεται προϊστάµενος του Γραφείου αυτού. Στη σύµβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και
χωρίς αποζηµίωση και ο προσληφθείς απολύεται µε την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που τον προσέλαβε. Στη θέση αυτή
µπορεί, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
να αποσπάται δηµοσιογράφος της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
6. Τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και µισθολογίου του
προσωπικού, ρυθµίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,
ανάλογα µε τη σχέση εργασίας των υπαλλήλων.
7. Το προσωπικό της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, καθώς και στο
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων του ίδιου Υπουργείου (π.δ.
116/2014).
8. Με απόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους κατανέµονται οι θέσεις και το προσωπικό που
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις οργανικές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραµµατείας. Η σύνθεση σε προσωπικό των
οργανικών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας µπορεί να µεταβάλλεται οποτεδήποτε µε απόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Από τις θέσεις της παραγράφου 1
ο Γραµµατέας µπορεί να τοποθετεί µέχρι τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), του κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, στο Γραφείο Ειδικού Τοµεακού
Γραµµατέα για τη γραµµατειακή του υποστήριξη.
Άρθρο 91
Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας
1. Για τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 84 επ. του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), καθώς και του άρθρου 30 του
ν. 4369/2016 (Α’ 33). Οι προϊστάµενοι που επιλέγονται κατά τις διατάξεις αυτές, τοποθετούνται µε απόφαση του
Γραµµατέα. Με όµοια απόφαση παύονται οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων στις περιπτώσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 86 του ανωτέρω Κώδικα.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων σε θέσεις προϊσταµένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία
προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον τυχόν προβλεπόµενο, από τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία τους,
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου, ως προϋπόθεση για
προαγωγή σε επόµενο βαθµό ή για επιλογή σε θέση προϊσταµένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου στο επίπεδο της οργανικής µονάδας για την οποία γίνεται η
επιλογή.
Άρθρο 92
Κέντρα Ενηµέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών
1. Ως περιφερειακές υπηρεσίες, σε επίπεδο τµήµατος, ορίζονται τα τριάντα (30) Κέντρα Ενηµέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ως εξής:
α) Τρία Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τοµέα
Αθηνών.
β) Δύο Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα
Αθηνών.
γ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τοµέα
Αθηνών.
δ) Δύο Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τοµέα Αθηνών.
ε) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
στ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
ζ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς.
η) Τρία Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
θ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
ι) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
ια) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας.
ιβ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
ιγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
ιδ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
ιε) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
ιστ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.
ιζ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
ιη) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.
ιθ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
κ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
κα) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
κβ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.
κγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
κδ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
2. Η έδρα των ανωτέρω Κ.Ε.Υ.Δ., καθώς και η έναρξη λειτουργίας τους ορίζεται µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ..
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3. Ο Γραµµατέας µπορεί µε απόφασή του να µετακινεί κλιµάκια
υπαλλήλων σε πλησιέστερες Περιφερειακές Ενότητες, όπου δεν
λειτουργούν Κ.Ε.Υ.Δ. για την εξυπηρέτηση των εκεί ενδιαφεροµένων.
Άρθρο 93
Αρµοδιότητες των Κ.Ε.Υ.Δ.
1. Επιχειρησιακός στόχος των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι η ενηµέρωση και η
υποστήριξη φυσικών και νοµικών προσώπων (νοικοκυριών και µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων), µε την παροχή οικονοµικών και
νοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήµατα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήµερων ή ληξιπρόθεσµων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και εταιριών του ν. 4354/
2015, καθώς και εν γένει για θέµατα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης.
2. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. υποστηρίζονται στο έργο τους από τα Τµήµατα
της Κεντρικής Υπηρεσίας.
3. Ο Γραµµατέας εκδίδει οδηγίες προς τα Κ.Ε.Υ.Δ. για τον ειδικότερο τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους, όπως αυτές θα
προσδιοριστούν κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 97.
Άρθρο 94
Στελέχωση των Κ.Ε.Υ.Δ.
1. Οι θέσεις του προσωπικού των Κ.Ε.Υ.Δ. ανέρχονται σε διακόσιες (200) και κατανέµονται ανά Κ.Ε.Υ.Δ. µε απόφαση του Γραµµατέα.
2. Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και ύστερα από προκήρυξη της
Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα
περιλαµβάνει την περιγραφή του αντικειµένου των προς κάλυψη
θέσεων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεις ανά Κ.Ε.Υ.Δ. καλύπτονται µε
µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου
τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του
ν.
1892/1990 (Α’101), κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων,
χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων
Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε την ίδια σχέση εργασίας και µε το
ίδιο µισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015.
Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος
υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.
3. Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν µε τις µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις της προηγούµενης παραγράφου, καταλαµβάνονται από εξειδικευµένους εξωτερικούς συµβούλους, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ειδικότερα από πτυχιούχους νοµικών ή οικονοµικών ή κοινωνικών και πολιτικών επιστηµών.
4. Με απόφαση του Γραµµατέα προσλαµβάνεται το προσωπικό
των θέσεων της προηγούµενης παραγράφου, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2190/1994, (Α’ 28) ύστερα από προκήρυξη της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στην οποία εξειδικεύονται τα
εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που θα στελεχώσει κάθε Κ.Ε.Υ.Δ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001.
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 90, καθώς και το άρθρο 91
εφαρµόζονται και για το προσωπικό των Κ.Ε.Υ.Δ..
6. Το προσωπικό των Κ.Ε.Υ.Δ. υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο της παραγράφου 7 του άρθρου 90.
Άρθρο 95
Δαπάνες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι
αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα
και µε ιδιαίτερους κωδικούς στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και η διενέργεια των αντίστοιχων δα-
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πανών γίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ως κύριο διατάκτη. Αρµόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισµού είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
(άρθρο 14 του π.δ. 116/2014).
2. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανήκει
η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων της, των εγκαταστάσεων, επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισµού τους,
των µηχανηµάτων και του αναλώσιµου ή µη υλικού που διατίθενται
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της.
3. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. µπορούν να εγκατασταθούν και σε κτίρια είτε των
Δήµων είτε των Περιφερειών είτε άλλων δηµόσιων υπηρεσιών ή
ν.π.δ.δ. που θα παραχωρηθούν βάσει προγραµµατικής σύµβασης
που θα συνταχθεί µεταξύ του παραχωρούντος και του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Με την προγραµµατική
σύµβαση µπορεί να συµφωνηθεί ότι εκείνος, που παραχωρεί το
κτίριο, µπορεί να εκτελεί εργασίες και να διενεργεί πληρωµές για
την οµαλή λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ. εντός των κτιρίων του.
4. Η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µπορεί να
λειτουργεί ως δικαιούχος συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο
πλαίσιο του ν. 4314/2014 (Α’ 265).
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 96
1. Στο πλαίσιο των καταστατικών αρµοδιοτήτων της, η Τράπεζα
της Ελλάδος διευκολύνει και υποστηρίζει τον ευρύτερο συντονισµό µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και ενδιαφεροµένων,
καθώς και την παρακολούθηση της προόδου αναφορικά µε το
σχεδιασµό και την υλοποίηση της στρατηγικής για τη διαχείριση
του ιδιωτικού χρέους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να λαµβάνει, κατόπιν αιτήµατός της ή
µε πρωτοβουλία της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους ή και των λοιπών εµπλεκόµενων φορέων, όποια στοιχεία
και πληροφορίες απαιτούνται για την εκπλήρωση της εν λόγω
αποστολής.
2. Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόµου, συντάσσεται µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 97
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µπορούν
να δηµιουργούνται να καταργούνται και να συγχωνεύονται οργανικές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., να ανακατανέµονται οι αρµοδιότητες, ανάµεσα στις µονάδες αυτές και να
αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Ε.Υ.Δ.. Η ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στις οργανικές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας µπορεί να γίνει και µε απόφαση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Χ. που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µπορεί, µε πράξη του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, να εξουσιοδοτεί τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. να υπογράφουν αντί αυτού κατηγορίες
πράξεων που σχετίζονται µε τη Γραµµατεία.
3. Με απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. προσδιορίζει τις υπηρεσίες, που παρέχουν τα Κ.Ε.Υ.Δ., εντός των πλαισίων του επιχειρησιακού στόχου
που προσδιορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 93. Με όµοια απόφαση µπορούν να συνιστώνται, να µετακινούνται, να καταργούνται
και να συγχωνεύονται Κ.Ε.Υ.Δ..

4. Με απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µπορεί να καθορίζει τις ώρες προσέλευσης και
αποχώρησης των υπαλλήλων των Κ.Ε.Υ.Δ., εντός του πλαισίου του
άρθρου 1 της από 29.12.1980 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
(Α’ 299), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 1157/
1981 (Α’ 126) και ισχύει, καθώς και τις ηµέρες και ώρες εισόδου
του κοινού στα Κ.Ε.Υ.Δ..
5. Τα αρµόδια όργανα και ο τρόπος της διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας των κτιρίων και του εξοπλισµού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 95, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε το θέµα αυτό λεπτοµέρεια, ορίζονται µε απόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Άρθρο 98
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) οι παράγραφοι 1, 1.α. και 1.β. του άρθρου 1 του
ν.
4224/2013 (Α’ 288),
β) η υπ’ αριθ. 6/2014 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 39),
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 20/2015 και 23/2015
Πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 95 και Α’ 122 αντίστοιχα).
Άρθρο 99
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ατοµικές ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των καταργούµενων διατάξεων, διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
2. Ο ισχύων ορισµός του «συνεργάσιµου δανειολήπτη», όπως
αποφασίστηκε από το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και παρατίθεται στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (Β’2289 /27.8.2014), διατηρείται σε
ισχύ έως τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως νέου
ορισµού, που θα εκδοθεί σε αντικατάσταση αυτού.
3. Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή διοικητικών πράξεων,
που αναφέρονται στην Οµάδα Υποστήριξης του εδαφίου ε’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 και των άρθρων
2 έως 4 της υπ’ αριθ. 6/2014 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου,
θεωρείται ότι αναφέρονται στη Συντονιστική Επιτροπή του Υποκεφαλαίου Γ’.
4. Έως την πλήρωση των θέσεων των Διοικητικών Γραµµατέων
και των Τοµεακών Γραµµατέων κατά την παρ. 1 του άρθρου 13
του ν. 4369/2016, οι διατάξεις των Υποκεφαλαίων Β’και Γ’, που
αναφέρονται σε Διοικητικούς Γραµµατείς ή σε Τοµεακούς Γραµµατείς, θεωρείται ότι αναφέρονται στους αντίστοιχους Γενικούς
Γραµµατείς.
5. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 1 του ν. 4369/2016
και τη σύσταση του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Διοικήσεων του
άρθρου 10 του ν. 4369/2016, ο Πρωθυπουργός, κατόπιν εισήγησης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., διορίζει Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατά τις κείµενες διατάξεις για τους Ειδικούς
Γραµµατείς, ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ως Ειδικός Γραµµατέας διορίζεται πρόσωπο που έχει τα προσόντα εγγραφής στο
Μητρώο και που διακρίνεται για την επιστηµονική του κατάρτιση
και την επαγγελµατική του ικανότητα σε ζητήµατα συναφή µε τις
αρµοδιότητές του και διαθέτει σηµαντική διοικητική εµπειρία, σε
θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κατάρτιση
στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων,
στοχοθεσία, συντονισµό οµάδων και παρακολούθηση επίτευξης
στόχων.
6. Έως την αρχική στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της
Γ.Δ.Ι.Χ., η λειτουργία της υποβοηθείται από τη Γενική Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού (άρθρο 9 του π.δ. 116/2014).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 100
Τροποποιήσεις του ν. 2469/1997
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 11 του άρθρου 15
του ν. 2469/1997 (Α’38) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από την 1.5.2016 τυχόν δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν
ή απορρέουν από τίτλους που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως δικαιώµατα ψήφου στο πλαίσιο γενικών
συνελεύσεων κατόχων τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν απόφαση συµµετοχής ή
µη του Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων
του Ελληνικού Δηµοσίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος για την
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκουν αποκλειστικά στην
αρµοδιότητα και ασκούνται από τους φορείς που συµµετέχουν
στο Κοινό Κεφάλαιο δια των αρµοδίων οργάνων τους και κατά
το λόγο συµµετοχής τους σε αυτό.
Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από
την για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και ιδίως µη έγκαιρη
ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου ως αντισυµβαλλοµένου σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης
µε σύµφωνα επαναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη
ζηµία έχει απευθείας αξίωση αποζηµίωσης κατά του Ελληνικού
Δηµοσίου.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παρ. 11 του άρθρου 15 του
ν. 2469/1997 (Α’ 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διαχείριση των επενδυόµενων κεφαλαίων από λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανοµή των προσόδων στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου
των Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..»
Άρθρο 101
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3845/2010
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του
άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Απογράφονται επίσης υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα που
µισθοδοτούνται ή λαµβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αµοιβές ή αποζηµιώσεις ή µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία απολαβές και συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση ή σύµβαση
εργασίας ή έργου µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28),
καθώς και µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που περιλαµβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών – ESA
2010 (Κανονισµός ΕΕ 549/2013, ΕΕΕΚ L174/1), εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).»
2. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου καταργείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’
της παρ. 1, καθώς επίσης και η διάταξη της παραγράφου 1ζ του
άρθρου δεύτερου του ν. 3845/ 2010, η οποία προστέθηκε µε την
παρ. 13 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
Άρθρο 102
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
95/1996 (Α’ 76), όπως είχε τροποποιηθεί µε τη διάταξη της παρ.
20 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του, καθώς και οι αρµοδιότητές του.»
2. Καταργείται η θέση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου,
όπως είχαν καθοριστεί µε τις οικείες υπουργικές αποφάσεις,
ασκούνται εφεξής από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης
του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 3959/2011 (Α’93)
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 103
Θέµατα πειθαρχικής διαδικασίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες και υπέχουν
υποχρέωση εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας. Το Πειθαρχικό
Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως µε την παρουσία όλων των
µελών του και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η ουσιώδης
παράβαση διατάξεων του παρόντος και εν γένει της ισχύουσας
νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων
του µέλους, β) η απόκτηση ή η επιδίωξη απόκτησης αθέµιτου οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος του ιδίου του µέλους ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ
αφορµής αυτών και γ) η υπαίτια πρόκληση ζηµίας σε βάρος του
Ελληνικού Δηµοσίου ή της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα παραπάνω παραπτώµατα τιµωρούνται πειθαρχικά, αν έχουν τελεστεί
µε δόλο ή αµέλεια, µη αρκούσης της ιδιαίτερα ελαφράς αµέλειας.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποινές
είναι: α) πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) µηνών και β)
οριστική παύση.»
4. Από την παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 απαλείφεται η φράση «επίπληξης ή/και».
5. Στην περίπτωση β’ της παρ. 5 του άρθρου 13Α του
ν.
3959/2011, µετά τη φράση «επιδίωξε να αποκτήσει» προστίθεται
η λέξη «αθέµιτο».
6. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 5 του άρθρου 13Α του ν.
3959/2011, η φράση «της παράβασης» αντικαθίσταται µε τη
φράση «της εκ προθέσεως παράβασης».
7. Η περίπτωση ε’ της παρ. 5 του άρθρου 13Α του ν. 3959/
2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) της πρόκλησης ζηµίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου
ή της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε πρόθεση ή από βαριά αµέλεια».
8. Η παρ. 6 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει το µέλος σε προηγούµενη
ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων µε κλήση, η οποία
αναφέρει µε ακρίβεια το αποδιδόµενο παράπτωµα και τα πραγµατικά περιστατικά που το στοιχειοθετούν και επιδίδεται στο
µέλος µε δικαστικό επιµελητή ή άλλο δηµόσιο όργανο. Στην
κλήση αναφέρεται η ηµεροµηνία ακρόασης του µέλους ενώπιον
του Πειθαρχικού Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότερο των δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
επίδοσης της κλήσης. Προ της ακροάσεως και της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, το µέλος έχει πρόσβαση στο φάκελο της
υπόθεσης και δικαιούται να λάβει αντίγραφο αυτού. Το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος δικαιούται να παρίσταται µε δικηγόρο της
επιλογής του.»
9. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 προστίθεται παράγραφος 8α ως εξής:
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«8α. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ενηµερώνει εγγράφως την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την πρόοδο της υπόθεσης, όποτε ερωτάται προς τούτο από την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
διαφυλασσόµενης σε κάθε περίπτωση της εµπιστευτικότητας
της διαδικασίας. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού παρέχει εγγράφως
τις απόψεις της προς το Πειθαρχικό Συµβούλιο, συνοδευόµενες
µε όσα έγγραφα σχετίζονται µε την υπόθεση.»
10. Στο τέλος του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 προστίθεται
η εξής παράγραφος 13:
«13. Οι αποφάσεις τον Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς και οι
πράξεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
που εκδίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13, υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αν µε την απόφαση
του Πειθαρχικού Συµβουλίου επιβάλλεται η ποινή της οριστικής
παύσης ή η απόφαση αυτή έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση του µέλους κατά την παράγραφο 4, τότε η απόφαση του
Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τα άρθρα 41 έως 44 το π.δ.
18/1989 (Α’ 8). Από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης
που επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης ή συνεπάγεται την
αυτοδίκαιη έκπτωση και έως τη λήξη της προθεσµίας προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή, σε περίπτωση
εµπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, έως τη µε οποιονδήποτε
τρόπο περάτωση της δίκης, το µέλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού τίθεται αντοδίκαια σε αργία. Η παράγραφος 3 του άρθρου
103 και οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 105 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εφαρµόζονται και σε αυτήν την περίπτωση. Κατά
τη διάρκεια της αργίας τα µέλη εξακολουθούν να βαρύνονται µε
τους περιορισµούς, τις υποχρεώσεις και τα ασυµβίβαστα του άρθρου 12. Σε περίπτωση θέσης µέλους σε αργία διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος, η θητεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η
αργία.»
Άρθρο 104
Θέµατα οργάνωσης και νοµικής υποστήριξης της
Επιτροπής Ανταγωνισµού
1. Τα εδάφια γ’ και δ’ της παρ. 6 του άρθρου 20 του
ν.
3959/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η συνολική ετήσια αµοιβή έκαστου εξωτερικού δικηγόρου
(φυσικού ή νοµικού προσώπου) δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η οποία εφαρµόζεται από το επόµενο οικονοµικό έτος σε
σχέση µε αυτό της δηµοσίευσής της. Δεν επιτρέπεται να ανατίθεται υπόθεση σε εξωτερικό δικηγόρο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), ο οποίος: α) εκπροσωπεί άλλο διάδικο στην ίδια υπόθεση
ή σε υπόθεση συναφή, κατά την έννοια της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 122 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), η οποία είναι εκκρεµής ενώπιον της
Επιτροπής Ανταγωνισµού ή ενώπιον των δικαστηρίων κατόπιν
προσφυγής κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, β)
είναι µέλος δικηγορικής εταιρίας, η οποία εκπροσωπεί διάδικο
σε τέτοια υπόθεση, γ) έχει ως µέλος δικηγόρο, ο οποίος εκπροσωπεί διάδικο σε τέτοια υπόθεση, δ) απασχολεί ή απασχολείται
από δικηγόρο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), ο οποίος εκπροσωπεί
διάδικο σε τέτοια υπόθεση, ε) είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, η οποία είναι διάδικος σε τέτοια υπόθεση. Αν οι υποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν είναι
συναφείς, τότε ο εξωτερικός δικηγόρος, που αναλαµβάνει την
εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, αναλαµβάνει εγγράφως την υποχρέωση προς την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα και προφυλάξεις, προκειµένου να εξασφαλίσει το
απόρρητο όσων πληροφορείται κατά το χειρισµό της υπόθεσης
και ιδίως να µην αποκαλύψει ούτε να επιτρέψει την πρόσβαση σε
όποια πληροφορία ή υλικό σχετίζεται µε την υπόθεση, να µην ανταλλάξει γραπτά ή προφορικά πληροφορίες που σχετίζονται µε
την υπόθεση µε τους δικηγόρους του προηγούµενου εδαφίου ή
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το προσωπικό που απασχολούν, µε τα µέλη των δικηγορικών
εταιριών του προηγούµενου εδαφίου ή µε τους µετόχους, τα
µέλη των οργάνων διοίκησης ή το προσωπικό των ανωνύµων
εταιριών του προηγούµενου εδαφίου, και να λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις, ώστε να αποχωρίζει και να επιβλέπει τις
πληροφορίες και το υλικό της υπόθεσης σε έναν περιορισµένο
χώρο του απόλυτου και αποκλειστικού ελέγχου του. Αν ένας εξωτερικός δικηγόρος αναλάβει τέτοια υπόθεση και παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου, η
Επιτροπή Ανταγωνισµού υποβάλλει αναφορά στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο προς άσκηση πειθαρχικής δίωξης και ο δικηγόρος αυτός δεν επιτρέπεται να αναλάβει άλλη υπόθεση της
Επιτροπής Ανταγωνισµού.»
2. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 3959/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η ανώτατη ετήσια αµοιβή των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 20, ισχύει
µετά τη στελέχωση του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 282 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) καταργείται. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011 επανέρχεται
στη µορφή που είχε πριν την τροποποίησή της από την παράγραφο 5 του άρθρου 282 του ν. 4364/2016.
Άρθρο 105
Διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της
Επιτροπής Ανταγωνισµού
1. Μετά το άρθρο 25 του ν. 3959/2011 προστίθεται άρθρο 25α
ως εξής:
«Άρθρο 25α
Διαδικασία διευθέτησης διαφορών
Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η οποία λαµβάνεται σε Ολοµέλεια, µπορεί να θεσπιστεί διαδικασία διευθέτησης
διαφορών για τις επιχειρήσεις που παραδέχονται τη συµµετοχή
στην αποδιδόµενη σε αυτούς οριζόντια σύµπραξη κατά παράβαση του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ή/και του άρθρου 101
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με
την απόφαση αυτή ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) Οι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης.
β) Το στάδιο της διαδικασίας ελέγχου, κατά το οποίο µπορεί
να υποβληθεί αίτηµα του ελεγχοµένου να υπαχθεί σε διαδικασία
διευθέτησης, το αργότερο µέχρι την κατάθεση από το µέρος του
πρώτου υποµνήµατος µετά την κοινοποίηση της εισήγησης.
γ) Η διαδικασία που ακολουθείται, προκειµένου να επιτευχθεί
η διευθέτηση της διαφοράς. Στη διαδικασία αυτή θα προβλέπεται υποχρεωτικά η παραδοχή από τον ελεγχόµενο της αποδιδόµενης σε αυτόν παράβασης ως προϋπόθεση για τη διευθέτηση
της διαφοράς. Εάν τελικά η διευθέτηση δεν επιτευχθεί, τότε η
τυχόν δήλωση του ελεγχόµενου περί παραδοχής της παράβασης, όπως περιλαµβάνεται στις παρατηρήσεις που υπέβαλε, θεωρείται ανακληθείσα και δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από
την Επιτροπή ούτε από τα δικαστήρια.
δ) Η πρόσβαση των συµµετεχόντων στη διαδικασία διευθέτησης στα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας διευθέτησης και η δυνατότητα ή µη αξιοποίησης
των δηλώσεων και αποδεικτικών στοιχείων που προσκοµίστηκαν
από τα µέρη κατά τη διαδικασία αυτή, µε την επιφύλαξη των σχετικών ενωσιακών διατάξεων.
ε) Η δυνατότητα ή µη χωριστής διευθέτησης, σε περίπτωση
περισσότερων ελεγχοµένων, εκ των οποίων µόνο µερικοί συναινούν στη διευθέτηση.
στ) Η δυνατότητα της Επιτροπής, σε περίπτωση διευθέτησης
της διαφοράς, να µειώσει τα επιβαλλόµενα πρόστιµα. Η µείωση
που θα προβλεφθεί δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% του προστίµου που θα επιβαλλόταν σε περίπτωση µη διευθέτησης της
διαφοράς, όπως αυτό το πρόστιµο θα διαµορφωνόταν ύστερα
και από τυχόν µείωση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 25.
ζ) Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου.
η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
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Σε περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς, η Επιτροπή εκδίδει
απόφαση κατ’ απλοποιηµένη διαδικασία, στην οποία, µεταξύ
άλλων, βεβαιώνεται η τέλεση της αποδιδόµενης παράβασης,
καθώς και το γεγονός της διευθέτησης της διαφοράς, και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.»
2. Στην περίπτωση ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3959/
2011 προστίθεται υποπερίπτωση εε’ ως εξής:
«εε) Τον καθορισµό της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών κατά το
άρθρο 25α».
Άρθρο 106
Ποινικές διατάξεις
Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Εάν στις περιπτώσεις των άρθρων 25 και 25α ο παραβάτης
αναγνωρίσει ενώπιον της αρµόδιας αρχής την ευθύνη του καί
εξοφληθεί ολοσχερώς το πρόστιµο που επιβλήθηκε ή, κατ' εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 25, λάβει χώρα απαλλαγή
από αυτό, εξαλείφεται το αξιόποινο των σχετικών εγκληµάτων
που στοιχειοθετούνται µε την ίδια παράβαση και επέρχεται πλήρης απαλλαγή από άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις. Με την
παροχή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του προστίµου,
αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθµιση
και ο οφειλέτης είναι συνεπής µε τους όρους της. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, αναστέλλεται η παραγραφή των
εγκληµάτων χωρίς να ισχύουν οι χρονικοί περιορισµοί του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.
Η υπαγωγή στο πρόγραµµα του άρθρου 25 παράγραφος 8, συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε µειωµένο πρόστιµο, εάν αυτό δεν
εξοφληθεί ολοσχερώς, συνιστά ελαφρυντική περίσταση για τις
πράξεις των παραγράφων 1 και 2 και επιβάλλεται ποινή µειωµένη
κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 107
Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία αρµόδιο για τη χάραξη
της λιµενικής πολιτικής, την εποπτεία των λιµενικών υποδοµών
κάθε λειτουργικής µορφής και την προαγωγή του εθνικού λιµενικού συστήµατος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονοµίας, των
νησιών και της ναυτιλίας της χώρας.
2. Η Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία για τη χάραξη και την εφαρµογή ολοκληρωµένης πολιτικής και στρατηγικής για την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη
και αξιοποίηση των λιµένων της χώρας. Μεριµνά για το σχεδιασµό και την προώθηση µέτρων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου
τουρισµού, την προσέλκυση ναυτιλιακών επενδύσεων στο λιµενικό και παραναυτιλιακό τοµέα και την προαγωγή του αναπτυξιακού περιβάλλοντος της ναυτιλίας ως παράγοντα ενίσχυσης
της εθνικής οικονοµίας. Παράλληλα, υποστηρίζει το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε κτιριακές υποδοµές.
Άρθρο 108
Σύσταση Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε την επωνυµία
«Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων» (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη
αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νοµιµότητας των
σχέσεων µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιµενικού συστήµατος, µε έµφαση στην τήρηση της συµβατικής
τάξης και την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ελεύθερου αντα-
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γωνισµού και µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Γενικής
Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 43
του ν. 4150/2013 (Α’ 102), όπως ισχύει, και η εκεί προβλεπόµενη
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία και ως διακριτό νοµικό πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή υποκαθιστά
στο σύνολο των εννόµων σχέσεων και των περιουσιακών στοιχείων την καταργούµενη Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/2013
(Α’ 102). Ως έδρα της Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήµος Πειραιά.
2. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους, δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους και
υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας και
της αµεροληψίας. Για τη Ρ.Α.Λ. εφαρµόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α’ 220),
όπως ισχύει.
3. Η Ρ.Α.Λ. υποβάλλει µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους στον
Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση, η οποία περιέχει στοιχεία
για τη δραστηριότητά της, την εφαρµογή των κριτηρίων κατά
προτεραιότητα εξέτασης και την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων, τις αποφάσεις της και τις εκτιµήσεις της για την κατάσταση
και τις εξελίξεις στον τοµέα της αρµοδιότητάς της.
4. Η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται να κινεί τουλάχιστον µία φορά κάθε
τέσσερα (4) χρόνια διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας
της, της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής των διατάξεων του
νόµου και του ευρωπαϊκού δικαίου γενικότερα από ελεγκτές αναγνωρισµένου κύρους και αξιοπιστίας. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα
της.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τροποποιείται το π.δ. 19/2016 (Α’28) «Κανονισµός Λειτουργίας και
Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)»,
ώστε να προσαρµοστούν οι σχετικές ρυθµίσεις στη µετεξέλιξη
της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και οι σχετικές διατάξεις κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία ζητήµατα σχετικά µε τα
κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα των µελών της Αρχής, την υπηρεσιακή κατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την κατά τον παρόντα νόµο λειτουργία της.
Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρούσας, οι διατάξεις του π.δ.19/2016 ισχύουν και για τη ρύθµιση των
ζητηµάτων της Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, ως
προς την οποίαν εφαρµόζεται αναλόγως, στο µέτρο που διατάξεις του δεν αντιτίθενται σε διατάξεις του παρόντος νόµου ή δεν
καταργούνται ρητά από αυτές.
6. Το προσωπικό που υπηρετεί στην καταργούµενη µε τον παρόντα νόµο Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/ 2013 µετατάσσεται αυτοδικαίως στη Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε το
ίδιο νοµικό καθεστώς. Η ιδρυόµενη Ρ.Α.Λ. αναδέχεται τις σχετικές συµβάσεις και ο χρόνος προϋπηρεσίας στην καταργούµενη
Ρ.Α.Λ. προσµετράται ως πραγµατικός χρόνος.
Άρθρο 109
Συγκρότηση
1. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται από εννέα (9) µέλη, εκ των οποίων
ένα µέλος είναι Πρόεδρος, ένα µέλος Αντιπρόεδρος και δύο
µέλη Εισηγητές και απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισµένου
κύρους που διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση
την ειδικότερη γνώση και εµπειρία της πρακτικής λειτουργίας
των λιµένων και την επαγγελµατική τους ικανότητα στον τεχνικό,
νοµικό και οικονοµικό τοµέα, ιδίως σε θέµατα ναυτιλίας, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού, οργάνωσης, διοίκησης και
λειτουργίας λιµένων ή οικονοµικής και πολιτικής λιµένων ή λιµενικής βιοµηχανίας, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αµερο-
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ληψίας. Για τη Ρ.Α.Λ. εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν, κατά
το χρόνο που κατέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Με την απόφαση διορισµού καθορίζεται εάν τα λοιπά πέντε (5) µέλη είναι πλήρους και
αποκλειστικής ή µερικής απασχόλησης. Εφόσον τα µέλη της
Ρ.Α.Λ. που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι
µέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΔΕΠ ΑΕΙ) τότε, σε σχέση µε την αναστολή
ασκήσεως των καθηκόντων τους ως µελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α’ 195). Επιπλέον των τακτικών µελών ορίζονται και δύο αντίστοιχα
αναπληρωµατικά µέλη τα οποία πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα µε τα τακτικά µέλη και τα οποία αναπληρώνουν το τακτικό
µέλος, εκτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Εισηγητών, όταν αυτό απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει. Όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον
Αντιπρόεδρο και ο Αντιπρόεδρος από τον Εισηγητή που είναι αρχαιότερος κατά το διορισµό. Όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει Εισηγητής αναπληρώνεται από άλλον Εισηγητή κατά την πιο
πάνω αρχαιότητα κατά το διορισµό.
2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα µέλη και οι Εισηγητές της
Ρ.Α.Λ. επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από
γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε την περίπτωση η’ του άρθρου 14 και του άρθρο 43 Α’
του Κανονισµού της Βουλής και διορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της
απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών της Ρ.Α.Λ., τακτικών και
αναπληρωµατικών, καθώς και των Εισηγητών, είναι πενταετής
και µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Η διαδικασία διορισµού των
µελών της Ρ.Α.Λ. κινείται δύο µήνες πριν από τη λήξη της θητείας
των προηγούµενων µελών. Αν πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει ο
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή µέλος της Ρ.Α.Λ. διορίζεται νέος
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Δεν µπορούν να οριστούν µέλη της Ρ.Α.Λ, τα πρόσωπα που
έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του µέλους αυτής για τους λόγους που ορίζονται στο νόµο αυτόν. Η θητεία των µελών της
Ρ.Α.Λ. παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Ρ.Α.Λ. αποχωρούν αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70ού) έτους
ηλικίας τους. Η θητεία των υφιστάµενων µελών της Ρ.Α.Λ. παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι το διορισµό νέων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Ρ.Α.Λ., τακτικά και αναπληρωµατικά, µετά την επιλογή τους και πριν από
την έκδοση της πράξης διορισµού τους, γνωστοποιούν στον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την παροχή υπηρεσίας, συµβουλής, εργασίας ή έργου, που έχουν αναλάβει µε
εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από την έναρξη της θητείας τους. Μετά από εξέταση
των προσκοµισθέντων στοιχείων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να
αναπέµψει το ζήτηµα στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας για
νέα κρίση. Αντίστοιχη υποχρέωση έγγραφης ενηµέρωσης του
Προέδρου της Ρ.Α.Λ. υφίσταται και για κάθε έργο, εργασία, υπηρεσία, συµβουλή ή εντολή που παρέχουν τα µέλη της Ρ.Α.Λ. που
δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κατά τη
διάρκεια της θητείας τους. Εφόσον από τις πιο πάνω γνωστοποιήσεις προκύπτει προηγούµενη ή υφιστάµενη σχέση του µέλους
µε επιχείρηση που εµπλέκεται άµεσα ή έµµεσα σε υπό εξέταση
υπόθεση, τεκµαίρεται κώλυµα συµµετοχής του στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης που σχετίζεται µε την επιχείρηση αυτή.
4. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα τακτικά µέλη της
Ρ.Α.Λ. τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη, δεν επιτρέπεται να
ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή άµισθο δηµόσιο λειτούργηµα ή
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κάθε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα επιχειρηµατική ή µη,
που δεν συµβιβάζονται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα του µέλους της Ρ.Α.Λ.. Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για µέλη της, τακτικά
και αναπληρωµατικά, η άσκηση καθηκόντων µέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, µε
καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης.
5. Για τα µέλη ή τους αναπληρωτές, για τους οποίους προκύπτει ζήτηµα ασυµβίβαστου κατά την προηγούµενη παράγραφο,
αποφασίζει το Πειθαρχικό Συµβούλιο που προβλέπεται στο
άρθρο 110. Σε εκτέλεση της απόφασης εκδίδεται πράξη του αρµόδιου για το διορισµό του µέλους οργάνου.
6. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του µέλους
(τακτικού ή αναπληρωµατικού) της Ρ.Α.Λ. είναι ασυµβίβαστη µε
την εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι β` βαθµού συγγένεια ή συζυγική σχέση µε πρόσωπο που κατέχει το βουλευτικό αξίωµα ή
είναι βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι µέλος της
Κυβέρνησης. Το ασυµβίβαστο αυτό ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια
της θητείας. Η διαπίστωση του ανωτέρω ασυµβίβαστου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου ή του µέλους, αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου. Η
παρούσα παράγραφος καταλαµβάνει τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα.
7. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα µέλη της Ρ.Α.Λ.
απαγορεύεται ο άµεσος ή έµµεσος προσπορισµός οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις ή από τρίτους που επηρεάζονται
άµεσα από τη δραστηριότητά τους.
8. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. και οι αναπληρωτές τους έχουν υποχρέωση τήρησης της εµπιστευτικότητας και της εχεµύθειας. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Ρ.Α.Λ. υποχρεούνται
στην τήρηση εµπιστευτικότητας πληροφοριών σχετικών µε επιχειρηµατική δραστηριότητα των οποίων έλαβαν γνώση κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Λ., καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας που ρυθµίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων
των µελών της και του προσωπικού της.
10. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Ρ.Α.Λ, τακτικά και αναπληρωµατικά, δεν επιτρέπεται, µετά τη λήξη της θητείας τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία µε
έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε εταιρία ή
επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συµµετάσχει στη λήψη απόφασης
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος
και τα µέλη της Ρ.Α.Λ, τακτικά ή αναπληρωµατικά, δεν επιτρέπεται, για τρία έτη µετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαµβάνουν
γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Ρ.Α.Λ. ή την
προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεών της. Η
απαγόρευση αυτή δεν υπόκειται σε προθεσµία αναφορικά µε
υποθέσεις που χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συµµετάσχει
στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε
όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου επιβάλλεται,
µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και
αποζηµιώσεων που έλαβε το µέλος της Ρ.Α.Λ. κατά τη διάρκεια
της θητείας του.
11. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση
τους: α) αν εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση
δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α’ 26), β) εάν δεν
προβούν στις γνωστοποιήσεις της παραγράφου 3.
12. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αµετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση
δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3528/2007 (Α’ 26) και µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική
απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα µέλους, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος, η θητεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
13. Οι αποδοχές των µελών της Ρ.Α.Λ. που είναι πλήρους και
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αποκλειστικής απασχόλησης καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
14. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης, των δαπανών µετακίνησης και διανυκτέρευσης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου,
των Εισηγητών και των λοιπών µελών της, καθώς και του προσωπικού της για εκτέλεση υπηρεσίας καθορίζονται σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία. Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο
τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010 (Α’
40).
15. Ο Πρόεδρος και όλα τα µέλη της Ρ.Α.Λ., καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη υποβάλλουν κατ` έτος τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από το ν. 3213/2003 (Α’ 309),
όπως ισχύει.
Άρθρο 110
Πειθαρχικός Έλεγχος
1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν
από τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση αυτού, τα µέλη της Ρ.Α.Λ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του
Πειθαρχικού Συµβουλίου της παραγράφου 2 κινεί το Υπουργικό
Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, για τον Πρόεδρο και τα µέλη της. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό
την επιβολή των κυρώσεων που ορίζονται κατά τη διαδικασία του
άρθρου 111. Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου έχουν
υποχρέωση εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από έναν Σύµβουλο
Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν Καθηγητή Πανεπιστηµίου
µε ειδίκευση στα οικονοµικά, µε τριετή θητεία. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη
γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο
γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου έχουν υποχρέωση εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας.
3. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικά,
τα µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί, διορίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
4. Σε εκτέλεση της απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου
εκδίδεται σχετική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Άρθρο 111
Πειθαρχικό Συµβούλιο
1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα µε την παρουσία
όλων των µελών του και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων.
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκεινται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
2. Πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η ουσιώδης παράβαση διατάξεων του παρόντος και εν γένει της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων,
β) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος του ιδίου
του µέλους ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών και γ) η υπαίτια πρόκληση ζηµίας
σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της Ρ.Α.Λ..
Τα παραπάνω παραπτώµατα τιµωρουνχαι πειθαρχικά αν έχουν
τελεστεί µε δόλο ή αµέλεια, µη αρκούσης της ιδιαιτέρας ελαφράς αµέλειας.
3. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποινές
είναι: α) πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) µηνών και β)
οριστική παύση.
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4. Σε περίπτωση επιβολής εντός διετίας δύο πειθαρχικών ποινών προστίµου σε µέλος της Ρ.Α.Λ. για το ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωµα, το µέλος αυτό εκπίπτει αυτοδίκαια από τη
θέση του.
5. Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί µόνο
στις εξής περιπτώσεις:
α) αν το πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά ταυτόχρονα και αξιόποινη πράξη,
β) αν το µέλος απέκτησε ή επιδίωξε να αποκτήσει αθέµιτο οικονοµικό όφελος ή αντάλλαγµα προς όφελος του ιδίου ή τρίτου
προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής
αυτών,
γ) της εκ προθέσεως παράβασης της υποχρέωσης εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας,
δ) της παράβασης της παραγράφου 4 του άρθρου 108,
ε) της πρόκλησης ζηµίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή
της Ρ.Α.Λ. µε πρόθεση ή από βαριά αµέλεια.
6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά το
άρθρο 110 παράγραφος 1, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει το µέλος σε προηγούµενη
ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων µε κλήση, η οποία
αναφέρει το αποδιδόµενο παράπτωµα και τα πραγµατικά περιστατικά που το στοιχειοθετούν και επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό επιµελητή ή άλλο δηµόσιο όργανο. Στην κλήση αναφέρεται
η ηµεροµηνία ακρόασης του µέλους ενώπιον του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότερο των δέκα
(10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της κλήσης. Προ της ακροάσεως και της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, το µέλος δικαιούται να λάβει γνώση του φακέλου της
υπόθεσης και δικαιούται να λάβει αντίγραφο αυτού. Το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος δικαιούται να παρίσταται µε δικηγόρο της
επιλογής του.
7. Κατά την ακρόαση, το µέλος υποβάλλει ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του, παρέχει τις
απαιτούµενες διευκρινίσεις, απαντά σε ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του Πειθαρχικού Συµβουλίου για τη διακρίβωση των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης. Μετά την
ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συµβούλιο διασκέπτεται αυθηµερόν και εκδίδει απόφαση, η οποία είτε:
α) κρίνει ικανοποιητικές και επαρκείς τις εξηγήσεις του µέλους
και παύει την πειθαρχική διαδικασία,
β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο του Συµβουλίου να συντάξει έκθεση πειθαρχικού παραπτώµατος στην οποία περιγράφονται τα
πραγµατικά περιστατικά, το κατά την παράγραφο 2 πειθαρχικό
παράπτωµα και ορίζεται ηµέρα και ώρα συνεδριάσεως του Πειθαρχικού Συµβουλίου για τη συζήτηση της υποθέσεως, στην
οποία καλείται να παραστεί το διωκόµενο µέλος, εφόσον το επιθυµεί και µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ως άνω απόφαση και στις
δύο περιπτώσεις επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό επιµελητή ή
άλλο δηµόσιο όργανο.
8. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης µε απόφαση της
περίπτωσης β’ του εδαφίου β’ της προηγούµενης παραγράφου,
κατά την ορισθείσα ηµέρα συνεδρίασης, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εξετάσει µάρτυρες, µετά δε
την προφορική ενώπιον του απολογία του διωκόµενου µέλους ή,
σε περίπτωση µη εµφανίσεώς του, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης κλήτευσής του, εκδίδει αµέσως την απόφασή του. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει
τη συµπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παραπτώµατος και
επανάληψη της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή καλείται µε
νέα κλήση το διωκόµενο µέλος, στην οποία ορίζεται νέα ηµέρα
και ώρα συζητήσεως, η οποία επιδίδεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Η επίδοση αυτή µπορεί να παραλειφθεί,
εφόσον το µέλος κατά την πρώτη συζήτηση ήταν παρόν και του
γνωστοποιήθηκε η νέα ηµεροµηνία συζητήσεως. Το Πειθαρχικό
Συµβούλιο δύναται επίσης άπαξ να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως, προκειµένου να εξετάσει ή επανεξετάσει µάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτόν νέα ηµεροµηνία συζήτησης της
υποθέσεως. Στην περίπτωση αυτή, κλήση του διωκόµενου µέλους απαιτείται µόνο εάν αυτό ήταν απόν. Οι µάρτυρες προσέρχονται µε επιµέλεια των ενδιαφεροµένων. Η µη προσέλευση των
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µαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη απόφασης.
8 α. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ενηµερώνει εγγράφως τη Ρ.Α.Λ.
για την πρόοδο της υπόθεσης, όποτε ερωτάται προς τούτο από
τη Ρ.Α.Λ., διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση την εµπιστευτικότητα της διαδικασίας. Η Ρ.Α.Λ. παρέχει εγγράφως τις απόψεις
της προς το Πειθαρχικό Συµβούλιο, συνοδευόµενες µε όσα έγγραφα σχετίζονται µε την υπόθεση.
9. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι ειδικώς αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως και τηρούνται συνοπτικά
πρακτικά των συνεδριάσεων.
10. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη
από τυχόν εκκρεµή ποινική δίωξη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει
αυτοδίκαια την πειθαρχική διαδικασία, δύναται όµως το Πειθαρχικό Συµβούλιο να διατάξει την αναστολή της µέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης. Πραγµατικά περιστατικά, τα οποία
διαπιστώθηκαν µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου
λαµβάνονται υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία, χωρίς ωστόσο
το Πειθαρχικό Συµβούλιο να δεσµεύεται στην κρίση του από την
απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Σε περίπτωση αµετάκλητης
απόφασης ποινικού δικαστηρίου για αδίκηµα σχετιζόµενο µε παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ή για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/ 2007, εκδίδεται απόφαση
του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την οποία διαπιστώνεται η οριστική παύση του µέλους.
11. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παραγράφου 2 παραγράφονται µετά πενταετία από την τέλεσή τους. Πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται
πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκηµα. Η κατά την παράγραφο 6
κλήση για ακρόαση και για έγγραφες εξηγήσεις διακόπτει την
ως άνω παραγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος
παραγραφής δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, µε την επιφύλαξη του εδαφίου β’ και της περίπτωσης της αναστολής της
πειθαρχικής διαδικασίας κατά την παράγραφο 10, οπότε και ο
χρόνος παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώµατος δεν συµπληρώνεται πριν την παρέλευση έτους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αµετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου.
12. Οι διατάξεις του Μέρους Ε’ («Πειθαρχικό Δίκαιο») του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3528/2007, όπως οι διατάξεις αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφαρµόζονται αναλογικά, στο µέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου.

Άρθρο 113
Ρυθµιστικές αρµοδιότητες

Άρθρο 112
Κανονιστικές αρµοδιότητες
1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρµοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσµευτικών οδηγιών για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν:
α) Στην απλούστευση, στη διαφάνεια και στη συµβατότητα των
τελών κοινού ενδιαφέροντος όλων των ελληνικών λιµένων µε τη
νοµοθεσία περί ανταγωνισµού.
β) Στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθµητικού προσδιορισµού και υπολογισµού, επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών
ή άλλων συµβατικών αξιώσεων που προβλέπονται στις Συµβάσεις Παραχώρησης, καθώς και στην τυποποίηση της διαδικασίας
διατύπωσης και κρίσης των αντιρρήσεων των ενδιαφεροµένων
κατά των αποφάσεων επιβολής.
Ρητά ορίζεται ότι τα σχετικά εισπραττόµενα ποσά αποτελούν
έσοδο του Υπουργείου Οικονοµικών και δεν προσαυξάνουν τον
προϋπολογισµό της Ρ.Α.Λ..
γ) Στην άσκηση των λοιπών αρµοδιοτήτων της, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης Κανονισµού Ακροάσεων προσώπων και
επιχειρήσεων.
2. Οι κανονιστικές πράξεις του παρόντος άρθρου δηµοσιεύονται µε ποινή ακυρότητας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Κατά την άσκηση των ανωτέρω κανονιστικών αρµοδιοτήτων
της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωµα: i) να ενεργεί αντίθετα µε ή ii)
να τροποποιεί αµέσως ή εµµέσως όρους Συµβάσεων Παραχώρησης ή νόµων που τις κυρώνουν.

1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει ρυθµιστικά
µέτρα για:
α) την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων και διατάξεων των Συµβάσεων Παραχώρησης στους λιµένες, ιδίως σε ό,τι
αφορά την τήρηση των κανόνων ανταγωνισµού, του συµφωνηµένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συµµόρφωση προς τους
χρηµατοοικονοµικούς στόχους,
β) την τήρηση των υποχρεώσεων των λιµένων στο πλαίσιο της
σχετικής κείµενης – εθνικής και ευρωπαϊκής – νοµοθεσίας, σε
σχέση µε δηµόσιες συµβάσεις, Συµβάσεις Παραχώρησης και
τους κανόνες ανταγωνισµού,
γ) την υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στο λιµενικό
τοµέα σύµφωνα µε τις Συµβάσεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισµού,
δ) τη διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών µεταξύ χρηστών
και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση παραπόνων, και τη λήψη
δεσµευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστηµα, σε κάθε θέµα αρµοδιότητάς της,
ε) την υποστήριξη προς τις αρµόδιες αρχές για την κατάρτιση
προδιαγραφών δηµοσίων συµβάσεων (παραχωρήσεις χερσαίας
ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από το
φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρµογής των
όρων των δηµοσίων συµβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του συµφωνηµένου επιπέδου εξυπηρέτησης, µε προσδιορισµό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, δηµιουργίας
θέσεων απασχόλησης και της συµµόρφωσης µε τους χρηµατοοικονοµικούς στόχους,
στ) τη συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την εξασφάλιση της πιστής εφαρµογής της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας
θέσης, εναρµονισµένων πρακτικών, εξοντωτικής τιµολόγησης και
άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού που της απονέµονται από την κείµενη
νοµοθεσία.
2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρµόδια για:
α) την επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής των αναγκαίων νοµοθετικών διατάξεων για
κάθε θέµα αρµοδιότητάς της,
β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρµόδιο Υπουργείο
ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέµα αρµοδιότητάς
της,
γ) την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όσον αφορά τις αρµοδιότητές της,
δ) τη γνωµοδότηση επί της µεθοδολογίας και του καθορισµού
των τελών λιµενικών υπηρεσιών και των τελών λιµενικών υποδοµών, τη γνωµοδότηση – κατόπιν σχετικού ερωτήµατος του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – στο Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεµάτων λιµένων
– περιλαµβανοµένων και µέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό του εθνικού λιµενικού συστήµατος,
ε) την άσκηση των συµβατικών δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου που απορρέουν από Συµβάσεις Παραχώρησης στο
όνοµα και για λογαριασµό του.
Ειδικά για τα παρακάτω:
αα) την καταγγελία ή µε άλλο τρόπο λύση τέτοιας Σύµβασης
Παραχώρησης, στο σύνολό της ή (εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα) µερικώς,
ββ) τη διαπίστωση της πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης ή/και τη
διαπίστωση της µαταίωσης αναβλητικής αίρεσης, καθώς και την
επίκληση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω, στο µέτρο που επιδρά
στην ισχύ Σύµβασης Παραχώρησης, ολικά ή µερικά,
γγ) την άσκηση δικαιωµάτων παρέµβασης στα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία ή/και την άσκηση δικαιωµάτων υποκατάστασης – υπεισέλευσης στη Σύµβαση Παραχώρησης,
δδ) την προσφυγή σε οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργανο επίλυσης των σχετικών συµβατικών διαφορών, όπως ενδεικτικά δι-
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αιτητικό ή πολιτειακό δικαστήριο, και την εν γένει άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, η Ρ.Α.Λ. ασκεί το σχετικό δικαίωµα
ή προβαίνει στη σχετική ενέργεια µόνον εφόσον έχει προηγηθεί
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση
που οι δύο τελευταίοι Υπουργοί αιτηθούν γραπτώς στη Ρ.Α.Λ.
την άσκηση δικαιώµατος της παρούσας περίπτωσης, η Ρ.Α.Λ.
έχει δέσµια αρµοδιότητα να προβεί στην άσκησή του κατά τα
προσδιοριζόµενα στο σχετικό έγγραφο.
Η τροποποίηση Σύµβασης Παραχώρησης υπόκειται στους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς κανόνες που ρυθµίζουν τη σύναψή της.
3. Η Ρ.Α.Λ. συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού και
µπορεί να ζητεί τη γνώµη της σε θέµατα ανταγωνισµού ή να παραπέµπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να εµπίπτουν
στις ρυθµίσεις του ν. 3959/ 2011 και στην αρµοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Λ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας ενέχει άµεση, σοβαρή και επικείµενη απειλή για τη δηµόσια
ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια υγεία ή θα προξενήσει
σοβαρά οικονοµικά ή λειτουργικά προβλήµατα στη λειτουργία
των θαλάσσιων µεταφορών, µπορεί να λαµβάνει έκτακτα προσωρινά µέτρα προς αντιµετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη
οριστικής απόφασης, η οποία λαµβάνεται µετά από ακρόαση της
ενδιαφερόµενης επιχείρησης και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας. Τα προσωρινά αυτά µέτρα δεν πρέπει να κατατείνουν
στην πλήρη ικανοποίηση του δικαιώµατος.
5. Η απόφαση της Ρ.Α.Λ. περί των προσωρινών µέτρων είναι
άµεσα εκτελεστή και µπορεί να επιβάλει ταυτόχρονα και διοικητικό πρόστιµο µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ηµέρα
µη συµµόρφωσης.
6. Η διαδικασία λήψεως προσωρινών µέτρων καθορίζεται µε
τον Κανονισµό Ακροάσεων. Στον ενδιαφερόµενο παρέχεται δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και να προτείνει µέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, η Ρ.Α.Λ. ανακαλεί τα
προσωρινά µέτρα και επικυρώνει τα προτεινόµενα από την επιχείρηση µέτρα αποκατάστασης.
7. Τα προσωρινά µέτρα της Ρ.Α.Λ. έχουν ισχύ µέγιστης διάρκειας δυο µηνών, η οποία, σε περιπτώσεις µη ολοκλήρωσης των
διαδικασιών συµµόρφωσης, µπορεί να παραταθεί για ακόµη δυο
µήνες µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση.
Άρθρο 114
Διερεύνηση καταγγελιών
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέµα αρµοδιότητάς της. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. καθορίζονται ο τύπος, το
περιεχόµενο, τα διαδικαστικά αποτελέσµατα, καθώς και ο τρόπος υποβολής και καταχώρισης των καταγγελιών του προηγούµενου εδαφίου. Η Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι
ισχυρισµοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν
προκύπτουν ενδείξεις παράβασης των εν λόγω άρθρων, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιµη και τίθεται στο αρχείο.
Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντοµότερο δυνατό και πάντως µετά την πάροδο πέντε µηνών από την υποβολή τους στη
Ρ.Α.Λ.. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, οι εργαζόµενοι σε δηµόσιες επιχειρήσεις ή
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλµένοι προσωρινά την
άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώνουν, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ., ό,τι περιέρχεται στη γνώση
τους µε οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται µε θέµατα αρµοδιότητάς της.
2. Καταγγελίες περί ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Ρ.Α.Λ. µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου
τίθενται στο αρχείο µε πράξη του Προέδρου της, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας οργανικής µονάδας, µέσα σε προθεσµία
πέντε µηνών από την υποβολή τους. Εάν η καταγγελία εµπίπτει
στις αρµοδιότητες άλλης ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστι-
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κής αρχής η Ρ.Α.Λ. οφείλει να τη διαβιβάσει αρµοδίως µέσα στην
παραπάνω προθεσµία.
3. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της
Ρ.Α.Λ., που ορίζονται στον παρόντα νόµο, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ.
ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτόν Αντιπρόεδρος, µπορεί να ζητά
µε έγγραφο πληροφορίες από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιες ή άλλες
αρχές. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου, οι
οποίες θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός της αίτησης, η προθεσµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε εργασίµων ηµερών.
Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται
σε άµεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα
πρόσωπα που δεν εξετάζονται σε ποινικές δίκες. Με τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο δεν θίγονται οι διατάξεις περί
τραπεζικού απορρήτου.
4. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεµύθειας, όλες οι δηµόσιες αρχές και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράµουν τη Ρ.Α.Λ. και τους εντεταλµένους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
5. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούµενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών από
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
ευρώ µε ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών, και για κάθε
παράβαση.
Η απόφαση επιβολής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη και
να περιγράφει επαρκώς την πληµµέλεια στη συµπεριφορά του
ελεγχόµενου προσώπου.
6. Για την άσκηση των ελεγκτικών τους αρµοδιοτήτων, τα µέλη
και οι υπάλληλοι της Ρ.Α.Λ., υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία
του κατά περίπτωση αρµόδιου Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, δύνανται:
α) Να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία
και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων,
καθώς και την ηλεκτρονική εµπορική αλληλογραφία των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευθυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και
γενικά εντεταλµένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς
και του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτως της µορφής αποθήκευσής τους, και οπουδήποτε
και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους.
β) Να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και
άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης
και µεταφοράς δεδοµένων, τα οποία αποτελούν επαγγελµατικές
πληροφορίες.
γ) Να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδοµένα
κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση
αρχές, που βρίσκονται µέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων επιχειρήσεων ή ενώσεων αυτών.
δ) Να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους και τα µεταφορικά µέσα των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.
ε) Να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο, βιβλία
ή έγγραφα, κατά την περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος και στο
µέτρο των αναγκών αυτού.
στ) Να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες των επιχειρηµατιών,
διοικητών, διευθυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλµένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του
προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα
έγγραφα που συνδέονται µε την επιχείρηση και το αντικείµενο
του ελέγχου.
ζ) Να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού
της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το
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σκοπό του ελέγχου και να καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις.
Για τις πράξεις της παρούσας παραγράφου συντάσσονται εκθέσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 148 έως 153 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Η διαδικασία συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέγονται για τους
σκοπούς του παρόντος νόµου, καθορίζεται µε απόφαση της
Ρ.Α.Λ..
Κατά την άσκηση των εξουσιών τους, τα µέλη και οι υπάλληλοι
της Ρ.Α.Λ. τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγµατος
για το άσυλο της κατοικίας και τις εγγυήσεις έρευνας που καθιερώνει ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας.
Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης µε οποιονδήποτε
τρόπο των µελών και υπαλλήλων της Ρ.Α.Λ. στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί µπορούν να ζητούν τη συνδροµή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρµόδιας αρχής.
Άρθρο 115
Εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. - Αρµοδιότητες Προέδρου
1. Η Ρ.Α.Λ. παρίσταται αυτοτελώς ως διάδικος στα δικαστήρια
σε κάθε είδους δίκες.
2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής και στις σχέσεις της µε τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους και έχει, δυνάµει της κείµενης
νοµοθεσίας, των διατάξεων του παρόντος και των αποφάσεων
της Ρ.Α.Λ. την ευθύνη της λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς
τούτο αρµοδιότητες και ιδίως:
(α) προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο
τους και ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της,
(β) καθορίζει τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης και προεδρεύει
στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ.,
(γ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, πορισµάτων
και οποιωνδήποτε άλλων πράξεών της,
(δ) λαµβάνει αποφάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα για την εύρυθµη λειτουργία της και την εφαρµογή των αποφάσεών της,
(ε) µεριµνά για την κατάρτιση προϋπολογισµού, απολογισµού
και ισολογισµού της Ρ.Α.Λ..
3. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. µπορεί µε πράξη του να αναθέτει
την εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα µέλη
της, εκτός δε των περιπτώσεων όπου ο νόµος το απαγορεύει
ρητά, µπορεί µε πράξη του να παρέχει εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα µέλη της Ρ.Α.Λ. ή στο Γενικό Διευθυντή ή
σε Προϊσταµένους των Διευθύνσεων για τη διενέργεια συγκεκριµένης πράξης ή ενέργειας ή κατηγορίας πράξεων ή ενεργειών,
καθώς και να υπογράφουν «µε εντολή προέδρου» έγγραφα ή
άλλες πράξεις της Ρ.Α.Λ., οι οποίες δηµοσιεύονται δι’ αναρτήσεως, µε επιµέλεια της Γραµµατείας της Ρ.Α.Λ. στον πίνακα ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων της, καθώς και στην ιστοσελίδα
της. Οι πράξεις του προηγούµενου εδαφίου δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 116
Συνεδριάσεις – Απαρτία
1. Η Ρ.Α.Λ. συνέρχεται στην έδρα της κατόπιν προσκλήσεως
του Προέδρου της τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Δύναται να
συνεδριάζει και εκτός έδρας ή µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων.
2. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Λ που ορίζεται
µε απόφαση του Προέδρου. Ο γραµµατέας παρίσταται κατά τις
συνεδριάσεις.
3. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. εκτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών αυτής µπορούν να προσκαλούνται,
αναλόγως και της ηµερήσιας διάταξης, ένας εκπρόσωπος της
Ένωσης Λιµένων Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Υπαλλήλων Λιµανιών Ελλάδος, που ορίζονται από τους

φορείς αυτούς µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Τα πρόσωπα αυτά συµµετέχουν, εφόσον προσκληθούν, µε δικαίωµα
λόγου και χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της, προς παροχή
πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακούς παράγοντες ή και τρίτους, οι οποίοι αποχωρούν σε κάθε περίπτωση πριν
την ψηφοφορία. Λεπτοµέρειες ορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.
4. Η Ρ.Α.Λ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση πέντε (5) τουλάχιστον µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο
Αντιπρόεδρος. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια
της συνεδρίασης και κατά την ψηφοφορία.
5. Αν απαιτούνται διαδοχικές συνεδριάσεις που διεξάγονται σε
διαφορετικό χρόνο, η νοµιµότητα της σύνθεσης της Ρ.Α.Λ. δεν
επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των µελών που συµµετέχουν.
6. Για τη λειτουργία της Ρ.Α.Λ. εφαρµόζονται οι διατάξεις του
παρόντος νόµου και του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας
και Διαχείρισης (π.δ. 19/2016 «Κανονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων», Α’ 28/2016,
όπως ισχύει τροποποιηµένο) και συµπληρωµατικά οι διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
Άρθρο 117
Πρόσκληση Μελών - Συνεδριάσεις
1. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. καθορίζει την ηµέρα, την ώρα και
τον τόπο των συνεδριάσεων, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη
των θεµάτων που πρόκειται να συζητηθούν και καλεί τα µέλη να
συµµετάσχουν.
2. Κάθε µέλος της Ρ.Α.Λ. έχει δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως
την ένταξη θέµατος στην ηµερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συµπεριλάβει το προτεινόµενο θέµα σε κάποια από
τις επόµενες τρεις συνεχείς συνεδριάσεις από την υποβολή του
αιτήµατος.
3. Η πρόσκληση των µελών, η οποία περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, γνωστοποιείται στα µέλη της Ρ.Α.Λ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η γνωστοποίηση
µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, καθώς επίσης και µε τηλεφώνηµα, τηλεγράφηµα, τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Η προθεσµία αυτή µπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να
συντµηθεί µε απόφαση του Προέδρου, όµως τότε, η πρόσκληση
πρέπει να είναι έγγραφη.
4. Πρόσκληση των µελών της Ρ.Α.Λ. δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ηµεροµηνίες τακτές, που ορίζονται µε
απόφασή της, η οποία και γνωστοποιείται στα µέλη της.
Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν µέλος της Ρ.Α.Λ. έχει
δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυµα συµµετοχής του σε
αυτήν ή όταν το κώλυµα τούτο είναι γνωστό στον Πρόεδρο.
5. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει µέλος της Ρ.Α.Λ. το
οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνοµη. Αν
υπήρξαν πληµµέλειες ως προς την κλήτευση µέλους, η Ρ.Α.Λ.
συνεδριάζει νοµίµως, αν το µέλος αυτό παρίσταται κατά τη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει.
Άρθρο 118
Υποχρεωτική Σύγκληση της Ρ.Α.Λ.
1. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Ρ.Α.Λ. αν το
ζητήσει εγγράφως ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος προσδιορίζει και τα προς συζήτηση θέµατα.
2. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου η σύγκληση της Ρ.Α.Λ. λαµβάνει χώρα εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος. Αν παρέλθει η ως άνω
προθεσµία, ο Αντιπρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τη
Ρ.Α.Λ. χωρίς καθυστέρηση.
3. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική και όταν το ζητήσουν δύο
(2) τουλάχιστον µέλη της Ρ.Α.Λ. µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να ορίζουν και τα θέµατα της ηµερησίας
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διατάξεως. Ο Πρόεδρος µπορεί να εντάξει τα προτεινόµενα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης από την
υποβολή του αιτήµατος, αν αυτή δεν απέχει πάνω από δέκα (10)
ηµέρες από τη λήψη του αιτήµατος. Σε διαφορετική περίπτωση
η Ρ.Α.Λ. συγκαλείται νοµίµως και µε πρόσκληση των αιτούντων
µελών.
Άρθρο 119
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων
1. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. συζητούνται και λαµβάνονται
αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, αν είναι
παρόντα όλα τα µέλη και οµόφωνα συµφωνούν για τη συζήτησή
τους.
2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη
των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την
εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη λειτουργία της.
Άρθρο 120
Πρακτικά συνεδριάσεων
1. Για τις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. συντάσσεται πρακτικό, στο
οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστάµενων µελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα
θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους, η µορφή και τα αποτελέσµατα της
ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο ανωτέρω πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επιµέρους γνώµες
που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.
2. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών που µειοψήφησαν και τα ονόµατα αυτών.
3. Το πρακτικό συντάσσεται από το µέλος ή υπάλληλο της
Ρ.Α.Λ. που επιφορτίζεται µε το καθήκον αυτό από τον Πρόεδρο,
συνυπογράφεται από το σύνολο των παρόντων µελών και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.
4. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή
αίτησή του, να λαµβάνει γνώση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από τη Ρ.Α.Λ.. Το
δικαίωµα του προηγούµενου εδαφίου δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή
τρίτου ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από
ειδικές διατάξεις. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση
του δικαιώµατος τούτου αν η ικανοποίησή του είναι δυνατόν να
δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα συγκεκριµένης υπόθεσης.
Άρθρο 121
Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ.
1. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
2. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Μέσα σε δεκαπέντε
(15) ηµέρες από την καταχώρηση αυτή, ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα της και κοινοποιούνται στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να διατάξει την επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων που παρέβη τον παρόντα νόµο να δηµοσιεύσει την
απόφαση που εκδίδεται σε εφηµερίδα, η οποία κυκλοφορεί σε
πανελλαδική ή τοπική κλίµακα, ανάλογα µε την εµβέλεια της αγοράς, στην οποία εκδηλώνεται η παράβαση, τη σοβαρότητα και
τα αποτελέσµατα της τελευταίας. Αν η απόφαση της Ρ.Α.Λ. ακυρωθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται
να δηµοσιεύσει µε δικά της έξοδα την απόφαση του Δικαστηρίου
στην ίδια εφηµερίδα.
Άρθρο 122
Έλεγχος των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ.
1. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. ασκείται προσφυγή ουσίας
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ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Προσφυγή µπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της
δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Ρ.Α.Λ.. Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το αρµόδιο Δικαστήριο κατά
τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Η προσφυγή κατά αποφάσεως της Ρ.Α.Λ. που αφορά στην
επιβολή προστίµου είναι παραδεκτή, εφόσον έχει καταβληθεί το
10% του επιβληθέντος προστίµου.
Άρθρο 123
Οργάνωση και προσωπικό της Ρ.Α.Λ.
1. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γενική Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από
µία Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς, η οποία
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον Τµήµατα Νοµικής και Οικονοµικής
Τεκµηρίωσης, και µία Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής
Υποστήριξης, η οποία µε τα αντίστοιχα τµήµατα εξασφαλίζει την
αυτοτελή διοίκηση του προσωπικού και οικονοµική διαχείριση
των πόρων της Ρ.Α.Λ..
2. Για τη νοµική υποστήριξη της Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης, υπαγόµενο απευθείας στον Πρόεδρο αυτής.
3. Οι θέσεις του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. είναι τριάντα πέντε
(35). Οι θέσεις αυτές, στις οποίες δεν περιλαµβάνεται εκείνη του
δικηγόρου του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης, κατανέµονται
ως εξής:
α) Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ.
50/2001: είκοσι πέντε (25) θέσεις.
β. Διοικητικό Προσωπικό: δέκα (10) θέσεις.
Επιπροσθέτως συνιστάται µια (1) θέση δικηγόρου µε έµµισθη
εντολή, ο οποίος στελεχώνει το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης
και προσλαµβάνεται µε προκήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 43
του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208).
4. Επιτρέπεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων: α) µε διορισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β) µε µετάταξη
µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.
1892/1990 (Α’ 101), γ) µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α’ 101). Η µετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρµόδιου
κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε µετατασσόµενοι και αποσπασµένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου
διοριζόµενου - προσλαµβανόµενου. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώµη του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. Η απόσπαση
υπαλλήλου µπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Ρ.Α.Λ.,
αν οι ανάγκες, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριµένου υπαλλήλου, µπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό της.
Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει. Η πλήρωση
των θέσεων αυτών µπορεί να γίνει και µε µετάταξη ή απόσπαση,
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο
τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη δηµόσια
ανακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Το προσωπικό το οποίο µετατάσσεται αυτοδικαίως στη Ρ.Α.Λ.,
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 108 του παρόντος
καταλαµβάνει οργανικές θέσεις της παρούσας παραγράφου.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να διατίθεται ή αποσπάται στη Ρ.Α.Λ. προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, στο Λιµενικό Σώµα και σε νοµικά πρόσωπα εποπτευόµενα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε., σύµφωνα µε
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την κείµενη νοµοθεσία.
5. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή, καθώς και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµηµάτων γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις του άρθρου 84 του ν.
3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),
όπως ισχύει.
Η θητεία του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί µία (1) µόνο
φορά.
Η θέση του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων µπορεί να πληρούται και µε απόσπαση υπαλλήλων, µε τη
διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου, και διενεργείται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η
απόσπαση πραγµατοποιείται για χρόνο ίσο µε τη θητεία του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων και χωρίς
να απαιτείται γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της υπηρεσίας από την οποία προέρχεται ο αποσπασµένος. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Προϊστάµενοι Διευθύνσεων της Ρ.Α.Λ.
λαµβάνουν τις κάθε είδους αποδοχές, επιδόµατα, προσαυξήσεις
και λοιπές παροχές που προβλέπονται για τους Γενικούς Διευθυντές και Προϊσταµένους Διευθύνσεων των κεντρικών υπηρεσιών Υπουργείων.
6.α. Για την οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της
Ρ.Α.Λ., τις αρµοδιότητες των οργανικών της µονάδων, τις αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και των προϊσταµένων των διευθύνσεων και τµηµάτων, τις ειδικότητες των θέσεων του
προσωπικού και την κατανοµή του στις οργανικές µονάδες της
Ρ.Α.Λ., την αξιολόγησή του προσωπικού, καθώς και για τη συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 9 έως 15
των Κεφαλαίων III και IV του π.δ. 19/2016 «Κανονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων»
(Α’ 28).
β. Οι µετακινήσεις του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. στο εσωτερικό
και εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους εγκρίνονται από τον
Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. ή τον Γενικό Διευθυντή µετά από σχετική
εξουσιοδότηση. Στην έγκριση καθορίζονται ο προορισµός της
µετάβασης, ο σκοπός και η διάρκεια αυτής και ο προϋπολογισµός του κόστους της. Για τις δαπάνες µετακίνησης, την ηµερήσια αποζηµίωση και για κάθε συναφές µε τις µετακινήσεις ζήτηµα
εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
γ. Προσωπικό, το οποίο κατείχε οργανική θέση υπαλλήλου δηµόσιου τοµέα και έχει τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις της
Ρ.Α.Λ. µε µετάταξη, επανέρχεται αυτοδικαίως στις θέσεις που
κατείχε πριν τη µετάταξη σε περίπτωση καταργήσεως της Ρ.Α.Λ..
δ. Το στοιχείο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 19/2016
«Κανονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων» Α’ 28/2016) αντικαθίσταται ως εξής:
« (γ) η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ρ.Α.Λ. µετά από ανάλυση δεδοµένων και
αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών
επιλογών βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντος λειτουργίας της Αρχής».
Άρθρο 124
Πόροι
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Ρ.Α.Λ. εισπράττει
τέλος, το οποίο επιβάλλεται και εισπράττεται ετησίως µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί των
φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων. Το ύψος του τέλους δεν µπορεί να είναι ανώτερο από 0,3% των ετήσιων µικτών
εσόδων των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., καθώς και των καθολικών
ή ειδικών διαδόχων τους και από το 0,2% των λοιπών φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων, όπως ορίζονται στην κ.υ.α.
8111/41/2009 (Β’ 412), συµπεριλαµβανοµένων των Δηµοτικών και
Κρατικών Λιµενικών Ταµείων, καθώς και των ιδιωτικών φορέων

εκµετάλλευσης λιµένων. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού.
Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στο προηγούµενο εδάφιο κοινής υπουργικής απόφασης, για τα θέµατα που αφορούν
τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ως άνω τέλους εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθµ. 340/2014 (Β’ 924) κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισµός τέλους για τη χρηµατοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)», η οποία εξεδόθη
κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 43 του ν. 4150/
2013, όπως ισχύει.
2. Στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να εγγράφεται δαπάνη υπέρ
της Ρ.Α.Λ. σε ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα
τοις εκατό (10%) του ετήσιου προϋπολογισµού της για τις
ασκούµενες υπέρ του Υπουργείου αυτού αρµοδιότητές της, µε
τη σύµφωνη γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
3. Πόροι της Ρ.Α.Λ. αποτελούν και οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς.
4. Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται για λογαριασµό της και
κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό, τη διαχείριση του οποίου
έχει η Ρ.Α.Λ..
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής καθορίζονται τα Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία όλων των
νησιωτικών περιοχών, που δύνανται για λόγους προστασίας της
νησιωτικότητας να εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους της
παραγράφου 1 του παρόντος.
Άρθρο 125
Προϋπολογισµός – Οικονοµική διαχείριση
1. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολογισµό για
το επόµενο οικονοµικό έτος (1.1 – 31.12), τον οποίο κοινοποιεί
στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον
Υπουργό Οικονοµικών.
2. Ο προϋπολογισµός της Ρ.Α.Λ. εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον
προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., ο οποίος είναι και ο διατάκτης των δαπανών αυτής.
3. Τα έσοδα της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται στο όνοµα και για λογαριασµό της και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, τη
διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ., σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της (π.δ. 19/2016, Α’
28). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Λ., καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των
πιο πάνω χρηµατικών ποσών. Οι δαπάνες που περιλαµβάνονται
στον προϋπολογισµό της Ρ.Α.Λ. διαµορφώνονται ετησίως µε
απόφαση αυτής για να καλύψουν το πρόγραµµα δραστηριοτήτων του επόµενου έτους. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα
αποτελέσµατα χρήσης και ο ισολογισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού και όπως ειδικότερα ορίζεται
στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο
έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς
λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Ρ.Α.Λ. και στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής
µαζί µε την ετήσια έκθεση του επόµενου έτους.
4. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να προβαίνει στην ανάθεση έργων, προµηθειών, καθώς και στην αγορά ή µίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων και µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισής της. Το τίµηµα της αγοράς ή της µίσθωσης ακινήτων
καταβάλλεται από τους πόρους της Ρ.Α.Λ..
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5. Η Ρ.Α.Λ. υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κατά τις γενικές διατάξεις.
6. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά
τη διάρκεια του οικονοµικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισµό της µε µείωση άλλων πιστώσεων µε
τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 126
Διαχείριση υλικού και περιουσίας
1. Το υλικό της Ρ.Α.Λ. διακρίνεται σε πάγιο και αναλώσιµο.
2. Το πάγιο υλικό υπόκειται σε φθορά και απόσβεση. Το αναλώσιµο υλικό υπόκειται σε διαδικασίες αποθήκης.
3. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης, ο
οποίος εκτελεί χρέη Διαχειριστή Υλικού ενηµερώνεται για την κίνηση και παρακολουθεί όλο το πάγιο και αναλώσιµο υλικό, συντονίζει και παρακολουθεί την ασφαλή φύλαξη και καλή
κατάσταση του υλικού που υπάρχει στις αποθήκες και ειδοποιεί
έγκαιρα τους αρµόδιους για την εξάντληση των αποθεµάτων.
4. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατάρτιση Κανονισµού Διαχείρισης του υλικού και των περιουσιακών στοιχείων
αυτής.
Άρθρο 127
Ίδρυση Δηµόσιας Αρχής Λιµένων
1. Ιδρύεται Δηµόσια Αρχή Λιµένων (Δ.Α.Λ.), ως αποκεντρωµένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή µονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια. Η Δ.Α.Λ. έχει δικό της πρωτόκολλο, αρχείο και σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυµία «Δηµόσια Αρχή Λιµένα – Αποκεντρωµένη Υπηρεσία Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Ports Public Authority»,
εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Όργανα Διοίκησης της Δ.Α.Λ. είναι:
α) Το Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.).
β) Ο Διοικητής.
3. Το Σ.Δ. συγκροτείται από:
α) Τον Διοικητή της Δ.Α.Λ. ως Πρόεδρο.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Υπουργό, µε
το νόµιµο αναπληρωτή του.
γ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Λιµενικής Πολιτικής της
ΓΓΛΛΠΝΕ, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στα λιµάνια, ο
οποίος υποδεικνύεται από την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθµια οργάνωση των εργαζοµένων στα λιµάνια, µε το νόµιµο
αναπληρωτή του.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος υποδεικνύεται από την
αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
Κατόπιν πρόσκλησης που τούς απευθύνεται ανάλογα και µε
την ηµερήσια διάταξη, δύνανται να συµµετάσχουν στις συνεδριάσεις της Δ.Α.Λ. χωρίς δικαίωµα ψήφου:
α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο, µε το νόµιµο
αναπληρωτή του.
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο, µε το
νόµιµο αναπληρωτή του.
γ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από τη Διοικητική της Επιτροπή,
µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
δ) Δύο (2) εκπρόσωποι του κάθε Περιφερειακού Γραφείου
Δ.Α.Λ, οι οποίοι ορίζονται από τον επικεφαλής του κάθε Περιφερειακού Γραφείου.
ε) Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.
Ο Πρόεδρος του Σ.Δ. µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις

10411

συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζοµένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστηµονικού ή τοπικού φορέα.
Η λειτουργία του Σ.Δ. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων
13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, που αφορούν τη λειτουργία των
Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης.
4. Το Σ.Δ. αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της Δ.Α.Λ.
και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική
της και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, τον Κανονισµό Λειτουργίας της Δ.Α.Λ, καθώς
και τις ακόλουθες:
α) Αποφασίζει για τη λήψη µέτρων που εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία της Δ.Α.Λ., την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων, ώστε να
ανταποκρίνεται στην αποστολή της.
β) Εγκρίνει το ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Δ.Α.Λ. για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
γ) Διατυπώνει προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής σύµφωνη γνώµη για την κατάρτιση, αναµόρφωση,
συµπλήρωση, τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της
Δ.Α.Λ..
δ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που είναι αναγκαία για την
αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της Δ.Α.Λ. και δεν έχει
ανατεθεί στον Διοικητή αυτής.
5. Στη Δ.Α.Λ. συνιστάται µία (1) οργανική θέση Διοικητή, µε
βαθµό 1 της κατηγορίας ΕΘ, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα προσόντα που πρέπει να
διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι: πτυxίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ιδιαίτερη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικών καθηκόντων σε υπηρεσίες ή
οργανισµούς του Δηµοσίου ή επιχειρήσεις του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιµωµένων και
των µεταπτυxιακών σπουδών και επιστηµονικής εξειδίκευσης σε
θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας λιµένων ή οικονοµικής και πολιτικής λιµένων ή λιµενικής βιοµηχανίας, καθώς και της ανάλογης
εµπειρίας.
6. Ο Διοικητής έχει τη γενική και ειδική ευθύνη διοίκησης και
λειτουργίας της Δ.Α.Λ. και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια
για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της. Ο Διοικητής
προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Δ.Α.Λ., εκπροσωπεί τη
Δ.Α.Λ., σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της και τις αποφάσεις του Σ.Δ., διοικεί τη Δ.Α.Λ. και διαχειρίζεται σε καθηµερινή
βάση τα θέµατα λειτουργίας της, περιλαµβανοµένης και της υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων του Σ.Δ..
Ειδικότερα, ο Διοικητής έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Προεδρεύει στο Συµβούλιο Διοίκησης.
β) Λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση
των σκοπών και στόχων της Δ.Α.Λ. µέσα στα πλαίσια της γενικής
πολιτικής και του προγραµµατισµού.
γ) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Σ.Δ. του Δ.Α.Λ. το
ετήσιο σχέδιο δράσης.
δ) Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισµού και ελέγχου
των υπηρεσιών της Δ.Α.Λ..
ε) Εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των πόρων της
Δ.Α.Λ..
στ) Αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση πάσης φύσεως επιτροπών εργασίας ή οµάδων εκτέλεσης συγκεκριµένου
έργου.
ζ) Υποβάλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ετήσια έκθεση πεπραγµένων.
η) Εισηγείται στο Σ.Δ. σχετικά µε την κατάρτιση, αναµόρφωση,
συµπλήρωση, τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της
Δ.Α.Λ..
7. Ο Διοικητής επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης, η
οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και λαµβάνει την προσήκουσα δηµοσιότητα µε δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση του
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προηγούµενου εδαφίου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι πάσης φύσεως µηνιαίες
αποδοχές του Διοικητή ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπό την
επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων.
8. Η θητεία των Οργάνων Διοίκησης της Δ.Α.Λ. είναι διετής.
Μετά την πάροδο της πρώτης διετίας από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος, η θέση Διοικητή Δ.Α.Λ. πληρούται σύµφωνα µε το ν.
4369/2016 (Α’ 33) από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δηµόσιας Διοίκησης. Τα Όργανα Διοίκησης της Δ.Α.Λ. απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους δεσµεύονται µόνο από το νόµο
και τη συνείδησή τους. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 6 του άρθρου 130 ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Διοικητή της Δ.Α.Λ., την προσωπική
κατάσταση των µελών του Σ.Δ., τις περιπτώσεις έκπτωσης από
τη θέση ή την αναστολή της ιδιότητάς τους, τα ασυµβίβαστα και
τους περιορισµούς για την άσκηση των επαγγελµατικών τους
δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους της
Δ.Α.Λ., καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
Άρθρο 128
Σκοπός και αρµοδιότητες Δ.Α.Λ.
1. Σκοπός της Δ.Α.Λ. είναι να συµβάλει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που της απονέµονται, στην επίτευξη των προγραµµατικών στόχων του ελληνικού λιµενικού συστήµατος, στους
οποίους και περιλαµβάνονται:
(α) Η συµβολή στην τοπική, περιφερειακή και εγχώρια οικονοµική, κοινωνική και κοινοτική ευηµερία, σε αντιστοιχία µε την κοµβική και µακρο-οικονοµική σηµασία των Λιµένων.
(β) Η διευκόλυνση της οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας
των περιοχών, κοινοτήτων και των κλάδων της οικονοµίας, που
εξυπηρετούνται από τους Λιµένες ή µέσω αυτού.
(γ) Η προστασία του περιβάλλοντος εντός των Λιµένων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
(δ) Η αδιάλειπτη διαθεσιµότητα και παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρισης λιµένων σε
πλοία, επιβάτες και φορτία, σύµφωνα µε την αρχή της απαγόρευσης διάκρισης, µε την επιφύλαξη του κατ’ εξαίρεση επιτρεπτού τέτοιας διάκρισης, στο µέτρο που προβλέπεται ειδικά από
τη Σύµβαση Παραχώρησης και σύµφωνα µε την εφαρµοστέα κείµενη νοµοθεσία.
(ε) Η αναβάθµιση του επιπέδου των παρεχόµενων στους χρήστες και το κοινό υπηρεσιών εντός των Λιµένων, σε συνεργασία
µε τη Ρ.Α.Λ. και τη ΓΓΛΛΠΝΕ.
(στ) Η συνεργασία όλων των αρµοδίων φορέων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας για την κατοχύρωση και τον έλεγχο των εργασιακών δικαιωµάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών στη λιµενική ζώνη µε την παρακολούθηση της εφαρµογής των ισχυουσών
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και των κατά περίπτωση εφαρµοστέων νοµοθετηµάτων εθνικής, διεθνούς και ενωσιακής προέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης από τη Δ.Α.Λ. οποιασδήποτε
παραβίασης των ανωτέρω αναφερόµενων νοµοθετηµάτων ενηµερώνονται αµελλητί οι αρµόδιες ενωσιακές και εθνικές αρχές.
(ζ) Η εν γένει εφαρµογή εντός λιµενικής ζώνης της κείµενης
νοµοθεσίας σε συνεργασία µε τη Ρ.Α.Λ. και τη ΓΓΛΛΠΝΕ.
Οι αρµοδιότητες που απονέµονται µε τις διατάξεις του παρόντος στη Δ.Α.Λ. δε θίγουν τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύµφωνα
µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία.
2. Η Δ.Α.Λ. ασκεί κάθε αρµοδιότητα, εξουσία ή ευχέρεια
φορέα διοίκησης λιµένα που περιέρχεται ειδικά στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε διάταξη νόµου που κυρώνει Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και του φορέα αυτού, εφόσον αυτή δεν απονέµεται µε άλλη διάταξη νόµου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα.
3. Περαιτέρω, η Δ.Α.Λ.:
α) Αναλαµβάνει ενηµερωτικές δράσεις για την προώθηση των

συνεργατικών σχέσεων και δικτύων.
β) Αναλαµβάνει ενηµερωτικές πρωτοβουλίες σχετικά µε την
προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών, την εισαγωγή νέων
τεχνολογιών, πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών.
γ) Εισηγείται στο Ελληνικό Δηµόσιο για την εκπόνηση και ανάθεση µελετών και ερευνών, σχετικών µε το αντικείµενό της.
δ) Εισηγείται για την ανάληψη και υλοποίηση προγραµµάτων
από το Ελληνικό Δηµόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από
διεθνείς οργανισµούς που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών µε το αντικείµενό της.
ε) Πραγµατοποιεί έρευνες αγοράς, υλοποιεί ευρωπαϊκά διασυνοριακά προγράµµατα και προγράµµατα επανεκπαίδευσης /
επιµόρφωσης εργαζοµένων, αναλαµβάνει ρόλους συµβούλου
συµµετέχει σε διεθνείς εκθέσεις, αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για
την προώθηση της έρευνας και καινοτοµίας.
στ) Παρέχει εκπαιδευτικά προγράµµατα λιµενικών υπηρεσιών
και εργασιών για την συνεχή επιµόρφωση και δια βίου µάθηση
των εργαζοµένων στη λιµενική ζώνη.
ζ) Γνωστοποιεί αµελλητί στην Ρ.Α.Λ. κάθε στοιχείο, το οποίο
σχετίζεται µε την άσκηση συµβατικών δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου από Σύµβαση Παραχώρησης σε λιµενική ζώνη.
η) Συνεργάζεται µε κάθε αρµόδια Αρχή του Ελληνικού Δηµοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
θ) Εποπτεύει τη διαχείριση των ιστορικών τεκµηρίων και των
Αρχείων των Λιµένων.
4. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του παρόντος άρθρου,
η Δ.Α.Λ. δικαιούται να συλλέγει κάθε αναγκαίο στοιχείο για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τη Σύµβαση Παραχώρησης και την κείµενη νοµοθεσία.
5. Κατά των πράξεων που εκδίδει η Δ.Α.Λ. σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και η Δ.Α.Λ. – Π σύµφωνα µε
την παράγραφο 4 του άρθρου 131 του παρόντος επιτρέπεται η
άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ενδικοφανής προσφυγή του
προηγούµενου εδαφίου ασκείται µε κατάθεση στη Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών, από τη δηµοσίευση της πράξης. Ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποχρεούται να
εκδώσει την απόφαση του µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του
προηγούµενου εδαφίου, η προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.
Άρθρο 129
Πόροι Δ.Α.Λ.
1. Πόροι της Δ.Α.Λ. είναι:
α) Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Οποιοδήποτε ποσό ή έσοδο ορίζεται από το νόµο ως εισπραττόµενο από την Δ.Α.Λ. ή οποιοδήποτε άλλο ποσό εισπράττει η Δ.Α.Λ. δυνάµει οιασδήποτε συµβάσεως ή άλλων έννοµων
σχέσεων.
γ) Εσοδα από τη διαχείριση, εκµετάλλευση και αξιοποίηση της
κινητής και ακίνητης περιουσίας της.
2. Ως έκτακτοι πόροι:
α) Χρηµατοδοτήσεις από προγράµµατα και πρωτοβουλίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος που προέρχεται από
διεθνείς οργανισµούς και ταµεία περιβαλλοντικής ενίσχυσης.
β) Χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ) Χρηµατοδοτήσεις από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων µε τη σύµφωνη γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
δ) Έσοδα από ναυάγια, όπως αυτά ορίζονται στο
ν.
2881/2001.
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3. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται και λειτουργεί ειδικός «Λογαριασµός Δ.Α.Λ.», στον οποίο κατατίθενται ή αποδίδονται κατά περίπτωση οι πόροι της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4. Τα έσοδα του Λογαριασµού Δ.Α.Λ. διατίθενται αποκλειστικά
για τη χρηµατοδότηση του σκοπού και των αρµοδιοτήτων της
Δ.Α.Λ., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης Σ.Δ. Δ.Α.Λ., ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των εσόδων του Λογαριασµού Δ.Α.Λ..
6. Στις δαπάνες του Λογαριασµού Δ.Α.Λ. ασκείται έλεγχος από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 130
Διάρθρωση Δ.Α.Λ.
1. Στη Δ.Α.Λ. συνιστάται µία Διεύθυνση Παρακολούθησης και
Ελέγχου, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσµατική άσκηση των
αρµοδιοτήτων της Δ.Α.Λ. και µια Διεύθυνση Οργάνωσης, η οποία
εξασφαλίζει την προετοιµασία και εύρυθµη λειτουργία του Σ.Δ..
2. Η νοµική υποστήριξη της Δ.Α.Λ. παρέχεται από το Γραφείο
Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
3. Το προσωπικό της Δ.Α.Λ. διέπεται από το ν. 3528/ 2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26). Οι θέσεις του προσωπικού της Δ.Α.Λ. είναι τριάντα (30). Οι θέσεις αυτές κατανέµονται ως εξής:
(α) είκοσι πέντε (25) θέσεις µόνιµου και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και
(β) πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.
4. Επιτρέπεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων: α) µε διορισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β) µε µετάταξη
µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.
1892/1990 (Α’ 101), γ) µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α’ 101). Η µετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρµόδιου
κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε µετατασσόµενοι και αποσπασµένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου
διοριζόµενου - προσλαµβανόµενου. Η απόσπαση υπαλλήλου
µπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Δ.Α.Λ., αν οι ανάγκες, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριµένου υπαλλήλου, µπορούν να καλυφθούν από το πολιτικό προσωπικό της.
Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει. Η πλήρωση
των θέσεων αυτών µπορεί να γίνει και µε µετάταξη ή απόσπαση,
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο
τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη δηµόσια
ανακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να τοποθετείται ύστερα από αίτησή του προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
5. Η επιλογή των Προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµηµάτων
γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις
του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύει.
Από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Α.Λ. και µέχρι να ολοκλη-
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ρωθεί η διαδικασία κρίσεων για κατάληψη θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε το ν. 3528/2007 (Α’ 26) χρέη Προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµηµάτων µπορούν να ασκούν και αποσπασµένοι
υπάλληλοι, οι οποίοι αποσπώνται µε τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου.
6. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών µονάδων της
Δ.Α.Λ. σε διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία, οι αρµοδιότητες
αυτών, οι αρµοδιότητες των διευθυντών και των προϊσταµένων
των τµηµάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, η
κατανοµή αυτού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στον ΟΛΠ ΑΕ και στον
ΟΛΘ ΑΕ µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου να µεταφέρονται ή µετατάσσονται στη Δ.Α.Λ. µε απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων του προηγούµενου εδαφίου συγκροτείται,
µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τριµελές Συµβούλιο από Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τµήµατος του ΑΣΕΠ, ο
οποίος προεδρεύει, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Διοικητή της Δ.Α.Λ., το οποίο καθορίζει τη σειρά
προτεραιότητας των υπαλλήλων που µπορεί να διατίθενται προς
µεταφορά ή µετάταξη, λαµβάνοντας υπόψη: τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, την καταλληλότητά τους για τις θέσεις
στις οποίες θα µεταφερθούν ή µεταταχθούν, την εργασιακή φυσιογνωµία τους, ηθικές αµοιβές, πειθαρχικές ποινές, την οικογενειακή και οικονοµική τους κατάσταση, καθώς και τα βιοτικά τους
συµφέροντα. Η µετάταξη ή µεταφορά των υπαλλήλων της παρούσας παραγράφου γίνεται σε υφιστάµενες κενές θέσεις ή σε
θέσεις που συστήνονται µε την πράξη µετάταξης ή µεταφοράς
στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους µετατάσσεται ή µεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµενοι
πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες µετατάσσονται ή µεταφέρονται.
Η µετάταξη ή µεταφορά µπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώµενη µε την απόφαση της µεταφοράς ή µετάθεσης θέση
συναφούς ή παρεµφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή
ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά
προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο µετατάσσεται ή µεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η µετάταξη ή
µεταφορά του µπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς υπαλλήλων σε
συνιστώµενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν
πληρούται ίσος αριθµός θέσεων µόνιµου ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Δ.Α.Λ.. Η µετάταξη ή µεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δηµοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
υπαλλήλου ούτε µεταβάλλει τη νοµική φύση των σχέσεων αυτών
ή τις σχέσεις ασφάλισης, µε τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος
στο φορέα προέλευσής του. Οι µεταφερόµενοι ή µετατασσόµενοι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, κατατάσσονται σε βαθµό ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας τους, ο
οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης µε τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία µεταφέρονται, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως για τη βαθµολογική και µισθολογική
κατάταξή τους των διατάξεων του ν. 4354/2015. Όποιος µετατάσσεται ή µεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται
στο βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο της νέας κατηγορίας µε
βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν
διαφορά αποδοχών. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει
κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα (1) έτος από τη δηµοσίευση του παρόντος.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 131
Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ. Πειραιά
1. Η κατά τόπον αρµοδιότητα της Δ.Α.Λ. εκτείνεται σε όλη την
επικράτεια.
2. Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ. Πειραιά (Δ.Α.Λ.-Π)
µε έδρα στο Δήµο Πειραιά. Με απόφαση του Σ.Δ. επικεφαλής
της Δ.Α.Λ.-Π ορίζεται µέλος ή υπάλληλος της Δ.Α.Λ..
3. Η Δ.Α.Λ-Π αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη, τα καθήκοντα
και το κόστος συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του ν. 2881/2001
(Α’16) αναφορικά µε το Λιµένα Πειραιά, σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 2 της Σύµβασης Παραχώρησης και την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία.
4. Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του παρόντος νόµου, η Δ.Α.Λ.-Π ασκεί όλες τις εξουσίες, αρµοδιότητες και
ευχέρειες, που περιέρχονται ειδικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής δυνάµει του νόµου που κυρώνει τη Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.), εφόσον αυτή δεν απονέµεται µε άλλη
διάταξη νόµου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον
φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση του
παρόντος, δύναται να εξειδικεύονται κατά περιεχόµενο οι ως
άνω αρµοδιότητες. Η παράλειψη έκδοσης της απόφασης αυτής
δεν κωλύει την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
5. Περαιτέρω, η Δ.Α.Λ.-Π:
α) Εισηγείται στον Διοικητή της Δ.Α.Λ. τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να ληφθούν µέτρα σχετικά
µε κάθε θέµα του άρθρου 128 του παρόντος νόµου, που αφορά
στο Λιµένα Πειραιά.
β) Εισηγείται στο Σ.Δ. της Δ.Α.Λ. τη διατύπωση γνώµης προς
τη Ρ.Α.Λ. και τη ΓΓΛΛΠΝΕ, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήµατος, για οποιοδήποτε από τα θέµατα του άρθρου 128 του παρόντος που αφορά στο Λιµένα Πειραιά.
γ) Εκπροσωπεί το Λιµένα Πειραιά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο σε κάθε θέµα αρµοδιότητάς της, συνεργάζεται
και ανταλλάσσει απόψεις µε αντίστοιχες Αρχές στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
δ) Γνωστοποιεί αµελλητί στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ κάθε στοιχείο, το
οποίο σχετίζεται µε την άσκηση των δικαιωµάτων του ως µετόχου
στον ΟΛΠ ΑΕ.
ε) Συνεργάζεται µε κάθε αρµόδια Αρχή του Ελληνικού Δηµοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
στ) Συγκαλεί τουλάχιστον µία φορά ανά τρεις µήνες Συνέλευση Διαβούλευσης στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι της
Δ.Α.Λ., εκπρόσωποι του οικείου Οργανισµού Λιµένα, των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσεων των εργαζοµένων, της τοπικής αυτοδιοίκησης (όµοροι δήµοι, περιφέρεια) και των τοπικών
φορέων – χρηστών των υπηρεσιών του λιµανιού.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση του
παρόντος, καθορίζεται το οργανόγραµµα της Δ.Α.Λ.-Π κατ’ αναλογίαν µε τα ισχύοντα για τη Δ.Α.Λ..
6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µπορεί να συνιστώνται και άλλα Περιφερειακά Γραφεία της
Δ.Α.Λ.. Με την ίδια ή όµοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας, η έδρα, η κατά τόπον αρµοδιότητα, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Στα
Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης ή υπάλληλοι της Δ.Α.Λ., που ορίζονται µε απόφαση του
Σ.Δ. της Δ.Α.Λ..
Άρθρο 132
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου
1. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς το φορέα της εξουσίας
ή της αρµοδιότητας που σχετίζεται µε διατάξεις του παρόντος

νόµου και εφόσον τα σχετικά ζητήµατα δεν ρυθµίζονται από άλλη
ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής:
α) Όταν η αµφιβολία αφορά στην ανάθεση της εξουσίας ή αρµοδιότητας στο φορέα εκµετάλλευσης µε βάση τη Σύµβαση Παραχώρησης, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο παραχωρησιούχος έχει
από τη Σύµβαση τη σχετική εξουσία ή αρµοδιότητα.
β) Όταν η αµφιβολία αφορά στην κατανοµή της εξουσίας ή
της αρµοδιότητας µεταξύ των φορέων του παρόντος νόµου,
αυτή επιλύεται ως εξής:
αα) Κάθε εξουσία ή αρµοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας
και ελέγχου συµµόρφωσης του παραχωρησιούχου µε τους
όρους της Σύµβασης Παραχώρησης αναφορικά µε οποιαδήποτε
λιµενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ..
ββ) Πλην διαφορετικής ρύθµισης του παρόντος ή άλλου νοµοθετήµατος και υπό την επιφύλαξη αρµοδιότητας άλλων φορέων της Ελληνικής Δηµοκρατίας, η Δ.Α.Λ. µεριµνά για την
εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας στη λιµενική ζώνη και για τη
συµµόρφωση µε υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από τέτοια
Σύµβαση Παραχώρησης.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4150/2013, καθώς και οι διατάξεις
των άρθρων 2 έως 5, 8 και 16 έως 19 του π.δ. 19/2016 «Κανονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθµιστικής
Αρχής Λιµένων» (Α’ 28).
3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δηµοσίου
κάθε άλλη αρµοδιότητά του που είναι συναφής µε τη Σύµβαση
Παραχώρησης και δεν έχει ρητά απονεµηθεί σε κάποια υπηρεσία
ή φορέα του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή
άλλο νόµο.
4. Οι αρµοδιότητες που απονέµονται µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόµων που κυρώνουν
Συµβάσεις Παραχώρησης και ερµηνεύονται υπό το πρίσµα των
διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των αρµοδιοτήτων που απονέµονται στη Ρ.Α.Λ. µε τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του
παρόντος νόµου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων
Συµβάσεων Παραχώρησης ή των νόµων που τις κυρώνουν.
5. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «Σύµβαση Παραχώρησης»: κάθε σύµβαση την οποία έχει ή
πρόκειται να συνάψει το Ελληνικό Δηµόσιο µε άλλο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης ή/και εκµετάλλευσης όλης ή µέρους
λιµενικής ζώνης ή για την παραχώρηση έργου ή υπηρεσίας σε
λιµένα.
β) «Σύµβαση Παραχώρησης σε Φορέα της Ιδιωτικής Οικονοµίας»: οποιαδήποτε Σύµβαση Παραχώρησης του σηµείου α’ ανωτέρω, εφόσον αντισυµβαλλόµενος σε αυτήν του Ελληνικού
Δηµοσίου είναι οντότητα µη ελεγχόµενη, κατά το µετοχικό ή εταιρικό της κεφάλαιο ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από το Ελληνικό Δηµόσιο, ανεξαρτήτως αν η σύµβαση
αυτή κυρώνεται µε τυπικό νόµο είτε όχι. Η επέλευση των κριτηρίων του προηγούµενου εδαφίου στο πρόσωπο του αντισυµβαλλοµένου του Ελληνικού Δηµοσίου µπορεί να είναι και
επιγενόµενη της σύναψης της σχετικής σύµβασης, οπότε και η
σύµβαση εµπίπτει στην εµβέλειά του από το χρόνο αυτόν.
6. Η διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών µεταξύ χρηστών
και φορέων διαχείρισης από τη Ρ.Α.Λ., η διαχείριση παραπόνων
και η λήψη δεσµευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστηµα είναι επιτρεπτή πριν και κατά τη διάρκεια εκκρεµοδικίας ανάµεσα στους χρήστες και τους φορείς διαχείρισης,
αν τα µέρη συµφωνούν να προσφύγουν για την επίλυση της διαφοράς στη Ρ.Α.Λ..
7. Η διετής θητεία των µελών της καταργούµενης Ρ.Α.Λ., ως
αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας, δύναται να ανανεωθεί για µία
µόνο φορά για δύο (2) έτη µε τη διαδικασία του άρθρου 109 του
παρόντος και εφόσον φέρουν τα προσόντα διορισµού του άρθρου αυτού.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται όλες
οι διατάξεις που ρυθµίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα ίδια ζητήµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
«ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ, ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ MΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4273/2014 ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α’ 146) - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΑΠΟ ΔΕΗ ΑΕ, ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72/ΕΚ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ»
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 133
Σκοπός
Σκοπός του διατάξεων του Υποκεφαλαίου Α’ είναι η λήψη ρυθµιστικών µέτρων µε σκοπό την ισότιµη πρόσβαση Επιλέξιµων
Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό
µίγµα, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των Προµηθευτών και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιµών παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Τα ανωτέρω
ρυθµιστικά µέτρα λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή της διάταξης της
παρ. 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/ 2015 (Α’94).
Άρθρο 134
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ορισµοί των
διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 ( Α’ 179), καθώς και οι
ακόλουθοι:
- Βιοµηχανικοί καταναλωτές: Τα νοµικά πρόσωπα τα οποία
είναι συνδεδεµένα είτε (α) στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), υπερυψηλής ή υψηλής τάσης
είτε (β) στο Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Hλεκτρικής Eνέργειας
(ΕΔΔΗΕ) µέσης τάσης µε ετήσια κατανάλωση άνω των 13GWh.
- Επιλέξιµοι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας: Οι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δικαίωµα συµµετοχής
στις δηµοπρασίες πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση, σύµφωνα µε το άρθρο 136.
- Δικαιούχοι Χρήσης: Οι Επιλέξιµοι Προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίοι απέκτησαν προθεσµιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση είτε απευθείας µέσω των δηµοπρασιών του άρθρου 135 είτε µέσω της δευτερογενούς
αγοράς, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 140.
- Λειτουργός της Αγοράς: Η εταιρεία µε την επωνυµία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και µε το διακριτικό
τίτλο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.», που προβλέπεται στο άρθρο 117 του ν.
4001/2011 (Α’179).
Άρθρο 135
Δηµοπρασίες πώλησης προθεσµιακών προϊόντων
ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση
1. Θεσπίζεται µηχανισµός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από
την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάµει δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση,
µέσω του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ) και
µε ρυθµιστικά καθοριζόµενη τιµή εκκίνησης, προς τους Επιλέξιµους Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 136.
Σκοπός του µηχανισµού είναι η ανακατανοµή των µεριδίων
στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο
σύστηµα, των µεριδίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των εναλλακτικών παροχών, από το ποσοστό, που κατείχε τον Αύγουστο του έτους
2015 η ΔΕΗ Α.Ε., σε ποσοστό µικρότερο του 50%, µέχρι και το
έτος 2019.
2. Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δηµοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, µε τα ακόλουθα ποσοστά
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αποµείωσης του µεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του
Διασυνδεδεµένου Συστήµατος, µε σηµείο αναφοράς το µερίδιο
της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το µήνα Αύγουστο του 2015:
(α) Για το έτος 2016: Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%),
(β) Για το έτος 2017: Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%),
(γ) Για το έτος 2018: Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%),
(δ) Για το έτος 2019: Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%).
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η αποµείωση του µεριδίου
της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος υπερβαίνει κατά δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες το στόχο αποµείωσης του αντίστοιχου εξαµήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται
από τη διαίρεση του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάµηνα, η
ΡΑΕ, µε απόφασή της η οποία λαµβάνεται κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α’ του άρθρου 138, προβαίνει στην µείωση
των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων του τρίτου εξαµήνου από
την παρέλευση του εξαµήνου αναφοράς, µε ισοδύναµη αποµείωση των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων του εξαµήνου αυτού.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία η αποµείωση του µεριδίου
της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος υπολείπεται κατά δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες του στόχου
αποµείωσης του αντίστοιχου εξαµήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τη διαίρεση του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάµηνα, η ΡΑΕ, µε απόφασή της η οποία λαµβάνεται κατά τα
προβλεπόµενα στην περίπτωση α’ του άρθρου 138, προβαίνει
στην αύξηση των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων του τρίτου εξαµήνου από την παρέλευση του εξαµήνου αναφοράς, µε ισοδύναµη αύξηση των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων του εξαµήνου
αυτού.
5. Ως εξάµηνο αναφοράς προσδιορίζεται το χρονικό διάστηµα
στο οποίο αφορά η Έκθεση Επιπτώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο
141.
Άρθρο 136
Επιλέξιµοι Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Δικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες πώλησης προθεσµιακών προϊόντων κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 140 έχουν
οι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι κάτοχοι
αδειών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Συµµετεχόντων του Συστήµατος Συναλλαγών
Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») και στο Μητρώο Επιλέξιµων Προµηθευτών στις Δηµοπρασίες Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα οποία τηρεί ο
Λειτουργός της Αγοράς.
2. Η ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και οι Βιοµηχανικοί Καταναλωτές, οι
οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
και είναι εγγεγραµµένοι στο ανωτέρω Μητρώο Συµµετεχόντων
του Συστήµατος Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ»), δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής ως αγοραστές στις ανωτέρω δηµοπρασίες. Από τον περιορισµό αυτό
εξαιρούνται οι βιοµηχανικοί καταναλωτές οι οποίοι διατηρούν ή
αναπτύσουν διακριτή δραστηριότητα προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας στη λιανική αγορά.
3. Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν και εφαρµόζουν κατάλληλους ελεγκτικούς µηχανισµούς, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών
Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,
προς επίτευξη των οριζοµένων στην ανωτέρω παράγραφο 2 και
προς αποτροπή δηµιουργίας καταστάσεων αθέµιτου ανταγωνισµού σε τοµείς βιοµηχανικής δραστηριότητας.
Άρθρο 137
Υποχρέωση παράδοσης
Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται, µε τη συµµετοχή της στον ΗΕΠ, να
εξασφαλίζει την παράδοση των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στα προθεσµιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας µε
φυσική παράδοση στους Δικαιούχους Χρήσης των προϊόντων
αυτών. Στην περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας εξασφάλισης
της παράδοσης των ανωτέρω ποσοτήτων ενέργειας, ισχύουν τα
προβλεπόµενα στον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθε-
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σµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε το
άρθρο 140.

Άρθρο 140
Οργάνωση και διεξαγωγή των δηµοπρασιών

Άρθρο 138
Ετήσια ποσότητα, καταµερισµός, πρόγραµµα
δηµοπράτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά
προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
µε φυσική παράδοση

1. Αρµόδιος για την οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω
δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας µε φυσική παράδοση είναι ο Λειτουργός της Αγοράς.
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών του ο Λειτουργός της
Αγοράς εισπράττει τέλη. Το ύψος των τελών καθορίζεται από τη
ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών
Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το σκοπό
αυτόν ο Λειτουργός της Αγοράς υποχρεούται να τηρεί τους αναγκαίους διακριτούς λογαριασµούς.
2. Η οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δηµοπρασιών διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο
οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ µέχρι το τέλος Ιουνίου 2016. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.
4001/ 2011 (Α’179) και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και
προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της τον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο
οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο
συµφέρον, κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου.
3. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθµίζονται ιδίως:
α) Η θέσπιση Μητρώου Επιλέξιµων Προµηθευτών στις Δηµοπρασίες Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και η
διαδικασία εγγραφής των Επιλέξιµων Προµηθευτών Ηλεκτρικής
Ενέργειας σε αυτό.
β) Ο τύπος και η διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής των
δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας µε φυσική παράδοση, µε πλειοδοτικούς διαγωνισµούς,
καθώς και ο τύπος και ο χρόνος υποβολής των προσφορών και
η οργάνωση και λειτουργία δευτερογενούς αγοράς, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται µέσω του ΗΕΠ η φυσική παράδοση των προϊόντων στην εγχώρια κατανάλωση και στις εξαγωγές.
γ) Η διαδικασία έκδοσης και το βασικό περιεχόµενο του τεύχους των τεχνικών χαρακτηριστικών των δηµοπρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική
παράδοση, ως προβλέπονται στην περίπτωση δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 138.
δ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των Επιλέξιµων Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Λειτουργού της Αγοράς και
της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση µε τις δηµοπρασίες πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η µεταξύ τους
συνεργασία µε σκοπό την οµαλή λειτουργία τους.
ε) Τυχόν εξειδίκευση και συµπλήρωση των αρµοδιοτήτων του
Λειτουργού της Αγοράς, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου και στις λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
στ) Το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και των Διαχειριστών του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και του Ελληνικού Δικτύου
Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και λοιπών φορέων,
ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις ανταλλαγής δεδοµένων.
ζ) Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί προς επίτευξη των προβλεποµένων
στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 136.
η) Η διαδικασία για τη χρονική δήλωση χρήσης των ποσοτήτων
ενέργειας των ανωτέρω προθεσµιακών προϊόντων.
θ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες κάλυψης, εκκαθάρισης και
διακανονισµού των συναλλαγών, καθώς και θέµατα προκαταβολών, ρητρών, προπληρωµών και εξόφλησης, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων αδυναµίας επίλυσης του ΗΕΠ.
ι) Αντιµετώπιση περιπτώσεων πραγµατικής αδυναµίας εξασφάλισης της παράδοσης των ανωτέρω ποσοτήτων ενέργειας µέσω
του ΗΕΠ σε συµφωνία µε τα προβλεπόµενα στην πρότυπη Γενική
Συµφωνία Παράδοσης - Παραλαβής ηλεκτρικής ενέργειας (Ge-

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού
της Αγοράς, καθορίζονται:
(α) Η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται
µέσω των ανωτέρω δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση,
(β) ο καταµερισµός, για κάθε δηµοπρασία, της ανωτέρω ετήσιας ποσότητας σε επιµέρους προθεσµιακά προϊόντα ηλεκτρικής
ενέργειας µε φυσική παράδοση,
(γ) το πρόγραµµα διεξαγωγής των δηµοπρασιών και
(δ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω δηµοπρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική
παράδοση, ως αυτά εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Η πρώτη δηµοπρασία θα έχει διεξαχθεί µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2016 και η φυσική παράδοση των προϊόντων θα λάβει
χώρα εντός του τέταρτου τριµήνου του 2016.
Άρθρο 139
Μεθοδολογία προσδιορισµού κατώτατης τιµής
προσφοράς των δηµοπρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, καθορίζεται η µεθοδολογία
προσδιορισµού, καθώς και η εξ αυτής προκύπτουσα κατώτατη
τιµή προσφοράς των δηµοπρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση
εκδίδεται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
2. Η µεθοδολογία προσδιορισµού της κατώτατης τιµής βασίζεται στα µεταβλητά κόστη των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών
µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. και καθορίζει την αναλογία του µίγµατος λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής
παραγωγής.
3. Το µεταβλητό κόστος των λιγνιτικών µονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. αποτελείται από τα κάτωθι
στοιχεία κόστους:
(α) Μεταβλητά κόστη των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., βάσει των
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας.
(β) Κόστος αγοράς καυσίµων από τρίτους, µε βάση τη µοναδιαία τιµή καυσίµου στη σχετική σύµβαση αγοραπωλησίας.
(γ) Ειδικό Τέλος Λιγνίτη, κατά την υπ’ αριθµ. Δ5/Β/οικ.3982
(3)/16.2.2012 (Β’ 342) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ως ισχύει που επιβαρύνουν τη λιγνιτική παραγωγή, ως αυτό εκφράζεται σε ποσό ευρώ
( ) ανά MWh.
(δ) Ειδικό Κόστος Εκκίνησης.
(ε) Μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης.
(στ) Κόστη αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
4. Τα ανωτέρω κόστη, θεωρούνται µεταβλητά µόνον εφόσον
εξαρτώνται από τον όγκο παραγωγής (MWhs) των λιγνιτικών µονάδων.
5. Το κόστος αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα υπολογίζεται ετησίως βάσει του αντίστοιχου δωδεκάµηνου συµβολαίου µελλοντικής εκπλήρωσης του Ευρωπαϊκού
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας (EuropeanEnergyExchange - EEX),
ως ισχύει κατά το µήνα Δεκέµβριο του προηγουµένου έτους από
το έτος εφαρµογής της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
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neral Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity) του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Εµπόρων Ενέργειας (European Federation of Energy Traders).
ια) Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασµών για τη λειτουργία
των δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση και για τον διακανονισµό των συναλλαγών.
ιβ) Οι διαδικασίες έγκρισης από τη ΡΑΕ των τελών για την ανάκτηση από τον Λειτουργό της Αγοράς του κόστους των δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε
φυσική παράδοση.
ιγ) Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των
Επιλέξιµων Προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, των Δικαιούχων
Χρήσης και της ΔΕΗ Α.Ε. µε τον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ιδ) Οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων του Λειτουργού της Αγοράς σε σχέση µε τη διενέργεια των
δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας µε φυσική παράδοση.
ιε) Ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απαραίτητων
πληροφοριών για τη λειτουργία των δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση και τη συµµετοχή σε αυτές.
ιστ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εµπορικά ευαίσθητων δεδοµένων των Δικαιούχων Προµηθευτών και της ΔΕΗ
Α.Ε.
ιζ) Τα στοιχεία και η διαδικασία υποβολής τους στη ΡΑΕ από
το Λειτουργό της Αγοράς, για την κατάρτιση της Έκθεσης Επιπτώσεων του άρθρου 141.
ιη) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών στο
πλαίσιο εφαρµογής του Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ιθ) Κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη, διαφανή
και αποδοτική λειτουργία των δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση.
Άρθρο 141
Έκθεση Επιπτώσεων, παρακολούθηση εφαρµογής
και συναφείς ενέργειες
1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την εφαρµογή του µηχανισµού του άρθρου 135 και συντάσσει, ανά εξάµηνο, Έκθεση Επιπτώσεων σχετικά:
α) Με την αποτελεσµατικότητά του, βάσει των διαµορφούµενων µεριδίων των Προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά ανακοινώνονται
στα Μηνιαία Δελτία Συστήµατος Συναλλαγών ΗΕΠ, τα οποία καταρτίζονται από τον Λειτουργό της Αγοράς και βάσει πληροφοριών που παρέχονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
β) Με τις επιπτώσεις στις λιανικές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας
όπως αυτή πωλείται από τους προµηθευτές σε επιχειρήσεις και
οικιακούς καταναλωτές.
γ) Με το βαθµό κατά τον οποίο η λειτουργία του µηχανισµού
λαµβάνει υπόψη και εξυπηρετεί την προοπτική µετάβασης στο
Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο (Target Model).
2. Η Έκθεση Επιπτώσεων, για κάθε εξάµηνο αναφοράς, υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο
µεριµνά, ώστε µέσω της λειτουργίας του µηχανισµού του άρθρου 135 να διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού και
προστασίας του καταναλωτή.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 142
Σκοπός – Βασικές αρχές ιδιοκτησιακού διαχωρισµού
1. Με τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου B’ υλοποιείται ο πλήρης
ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυµη Εταιρεία»
(στο εξής ΑΔΜΗΕ ΑΕ) από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Ανώνυµη Εταιρεία (στο εξής ΔΕΗ ΑΕ) σε εφαρµογή του άρθρου
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9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και του εναλλακτικού προς την πλήρη
ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης σχεδίου, που προβλέπεται στην
υποπαράγραφο 4.3 της Παραγράφου Γ’ του ν. 4336/2015 (Α’
94).
2. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, διαµορφώνεται νέα σύνθεση
του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που διασφαλίζει τον
πλήρη διαχωρισµό αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ και τη διατήρησή της
υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δηµοσίου. Ο έλεγχος επί της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δηµοσίου
σε σχέση µε τη ΔΕΗ ΑΕ ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
ή φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του
ν.
4001/2011 (Α’ 179). Η άµεση ή έµµεση συµµετοχή του Ελληνικού
Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων στα οποία συµµετέχει κατά πλειοψηφία ή ελέγχει άµεσα ή έµµεσα το Ελληνικό Δηµόσιο στο εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν δύναται να
υπολείπεται του 51%. Η διαµόρφωση της νέας σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαίου γίνεται µέσω: α) της µεταβίβασης µετοχών
εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51%
του µετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία συµµετοχών (HoldingCo, στο εξής «Εταιρεία Συµµετοχών»), η οποία
πρόκειται να συσταθεί µε επιµέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ και
να εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά και της οποίας µοναδικός µέτοχος αρχικώς θα είναι η ΔΕΗ ΑΕ και εν συνεχεία οι µέτοχοι της
ΔΕΗ ΑΕ, β) της πώλησης και µεταβίβασης, µε µία ή περισσότερες συναλλαγές, µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µετοχικού κεφαλαίου
αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία της οποίας µοναδικός µέτοχος
θα είναι το Ελληνικό Δηµόσιο (στο εξής «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ») και
γ) της πώλησης και µεταβίβασης µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ
ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του µετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε στρατηγικό επενδυτή.
Άρθρο 143
Σχέδιο Διαχωρισµού
1. Το Σχέδιο Διαχωρισµού υλοποιείται ως εξής:
α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η
ΑΔΜΗΕ ΑΕ εγκρίνει: αα) την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 147, ββ) τη µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό ίσο µε το ποσό που θα προκύψει από την
κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών της και γγ) την καταβολή στη
µέτοχό της ΔΕΗ ΑΕ του ποσού που θα αποδεσµευθεί από την
ως άνω µείωση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δύναται να προβαίνει σε συµψηφισµό χρηµατικών οφειλών της ΔΕΗ ΑΕ προς αυτήν, που αφορούν σε τέλη
χρήσης συστήµατος.
β. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2016, µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της, η ΔΕΗ ΑΕ εγκρίνει: αα) την πώληση και µεταβίβαση µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µετοχικού
κεφαλαίου αυτής, προκειµένου να περιέλθουν στην εταιρεία που
συστήνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 145, ββ) την πώληση
και µεταβίβαση µετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20 % του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε
στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί µέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 144 και γγ) τη σύσταση Εταιρείας Συµµετοχών της ΔΕΗ ΑΕ µε µοναδικό µέτοχο
αρχικώς τη ΔΕΗ ΑΕ, την έγκριση του καταστατικού αυτής, καθώς
και τη µεταβίβαση σε αυτήν, υπό µορφή εισφοράς σε είδος στο
πλαίσιο αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, µετοχών
εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του
µετοχικού της κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
γ. Με την ολοκλήρωση της σύστασής της, η Εταιρεία Συµµετοχών προβαίνει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, που
προβλέπεται στην περίπτωση β’. Προς υλοποίηση της απόφασης
της περίπτωσης β’ του παρόντος άρθρου, η ΔΕΗ ΑΕ εισφέρει σε
είδος στην Εταιρεία Συµµετοχών, µετοχές της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του µετοχικού κεφαλαίου της τε-
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λευταίας.
δ. Διενεργείται µε επιµέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ ο διεθνής
πλειοδοτικός διαγωνισµός της περίπτωσης β’ και αναδεικνύεται
ο στρατηγικός επενδυτής.
ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η
ΔΕΗ ΑΕ εγκρίνει: αα) τη µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου µε
σκοπό την εις είδος διανοµή στους µετόχους αυτής και ββ) τη
µεταβίβαση, συνεπεία της ως άνω εις είδος διανοµής, στους υφιστάµενους µετόχους της των µετοχών που κατέχει στην Εταιρεία
Συµµετοχών κατά το χρονικό αυτό σηµείο και κατά την αναλογία
συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ΑΕ. Η παρούσα µεταβίβαση δεν συνιστά δηµόσια προσφορά για τους
σκοπούς του ν. 3401/2005 (Α’ 257) και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η σύνταξη έγκριση και δηµοσίευση οποιουδήποτε ενηµερωτικού δελτίου ή άλλου ισοδύναµου εντύπου.
στ. Η ΔΕΗ ΑΕ προβαίνει: αα) στην πώληση και µεταβίβαση, µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό
τουλάχιστον 25% του µετοχικού κεφαλαίου αυτής προκειµένου
να περιέλθουν στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που συνιστάται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 145 και ββ) στην πώληση και µεταβίβαση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 144, µετοχών εκδόσεως της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του
µετοχικού κεφαλαίου αυτής στον στρατηγικό επενδυτή.
2.Το Ελληνικό Δηµόσιο συµµετέχει και ψηφίζει στις ως άνω γενικές συνελεύσεις της ΔΕΗ ΑΕ υπό την ιδιότητά του ως µετόχου.
3. Οι ενέργειες και αποφάσεις των µελών των διοικητικών συµβουλίων της ΔΕΗ ΑΕ, της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, της Εταιρείας Συµµετοχών
της ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του παρόντος και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ
ΑΕ του Ελληνικού Δηµοσίου που προβλέπεται στο άρθρο 145, οι
οποίες λαµβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου
αυτού και προς το σκοπό της υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισµού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, συνιστούν εκπλήρωση νόµιµης υποχρέωσης αυτών.
Άρθρο 144
Προδιαγραφές και διαδικασία διενέργειας
διεθνούς διαγωνισµού
1. Η ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή, στον οποίο θα µεταβιβαστούν µετοχές έκδοσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, θα
πραγµατοποιηθεί µέσω διεθνούς διαγωνισµού.
Ο στρατηγικός επενδυτής θα πρέπει να είναι είτε (α) διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέλος του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) ή διαχειριστής συστήµατος
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συµµετέχει σε διαχειριστή
συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που είναι µέλος
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO- Ε), (Διαχειριστής Συστήµατος)
είτε (β) κοινοπραξία στην οποία θα συµµετέχει Διαχειριστής Συστήµατος, όπως αυτός αναφέρεται στην περίπτωση α’.
2. Ο διαγωνισµός της προηγούµενης παραγράφου διενεργείται εντός των καθοριζόµενων ως ακολούθως χρονικών ορίων, τα
οποία δύνανται να παρατείνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών:
α. Μέχρι τον Ιούλιο του 2016, η ΔΕΗ ΑΕ θα ολοκληρώσει την
κατάρτιση διεθνούς δηµόσιας πρόσκλησης της περίπτωσης β’.
Η ΔΕΗ ΑΕ προσδιορίζει και αιτείται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ τα απαραίτητα νοµικά, τεχνικά και οικονοµικά έγγραφα για την παροχή
προς τους υποψήφιους επενδυτές των αναγκαίων πληροφοριών
για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της οικονοµικής κατάστασης και των προοπτικών της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 116 του ν.
4001/2011.
β. Εντός πέντε (5) µηνών από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, θα έχει
δηµοσιευθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ διεθνής δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έχει αναδειχθεί ο προτιµητέος

στρατηγικός επενδυτής. Με τη δηµόσια πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής (όπως ενδεικτικά, η οικονοµική προσφορά, η εµπειρία στην
ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία συστήµατος µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, η συµµόρφωση µε τις επιταγές της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας αναφορικά µε εταιρείες διαχείρισης συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χρηµατοοικονοµική,
τεχνική και νοµική καταλληλότητα και επάρκεια) και οι προθεσµίες υποβολής δεσµευτικής προσφοράς, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτηµάτων
και επεξηγήσεων, όροι και εγγυήσεις εµπιστευτικότητας αναφορικά µε την πρόσβαση των υποψηφίων στις πληροφορίες που
αναφέρονται στην περίπτωση Α’ και το σχέδιο σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών (share purchase agreement). Πριν την ανάδειξη του στρατηγικού επενδυτή η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει λάβει
γνωµοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιµητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόµενου τιµήµατος και περί της αντικειµενικότητας και
διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας (fairness opinion),
προκειµένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας µετοχών
(share purchase agreement) µε τον προτιµητέο στρατηγικό επενδυτή.
γ. Εντός οκτώ (8) µηνών από τη λήψη της απόφασης Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143 και αφού προηγηθεί η µεταβίβαση από τη ΔΕΗ ΑΕ στους µετόχους της των
µετοχών που κατέχει στην Εταιρεία Συµµετοχών κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η
ΔΕΗ ΑΕ θα έχει προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας µετοχών
(share purchase agreement) µε τον προτιµητέο στρατηγικό επενδυτή.
δ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, που περιγράφεται στις περιπτώσεις α’ έως στ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, προβαίνει
στις απαραίτητες καταστατικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι: αα) Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΑΔΜΗΕ θα είναι εννεαµελές. Πέντε από τα µέλη θα υποδεικνύονται από το Ελληνικό
Δηµόσιο και τρία τουλάχιστον µέλη από το στρατηγικό επενδυτή.
ββ) Ο Πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα υποδεικνύεται από το Ελληνικό Δηµόσιο. γγ) Ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα
υποδεικνύεται από το Ελληνικό Δηµόσιο, κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του στρατηγικού επενδυτή. δδ) Το Ελληνικό Δηµόσιο
θα δύναται να καθορίζει και να τροποποιεί τo επιχειρηµατικό σχέδιο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του στρατηγικού επενδυτή.
3. Τα συµβατικά κείµενα της αγοραπωλησίας θα περιλαµβάνουν τις όποιες αναγκαίες προαπαιτούµενες πράξεις για έκαστο
συµβαλλόµενο µέρος, χωρίς την πλήρωση των οποίων δεν θα
είναι δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής (condition precedents). Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, τα µέρη, οφείλουν
να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειµένου να εξασφαλίσουν τη χορήγηση των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων
(ιδίως από ρυθµιστικές αρχές, αρχές ανταγωνισµού σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, δανειστές της ΔΕΗ ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ
ΑΕ µε σχετικά συµβατικά δικαιώµατα προέγκρισης), καθώς και
την εκπλήρωση κάθε απαραίτητης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋπόθεση.
4. Η διενέργεια του ανωτέρω διεθνούς διαγωνισµού τελεί υπό
την εποπτεία του Ελληνικού Δηµοσίου. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών µπορεί
να ρυθµίζεται και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για τη διενέργειά του.
Άρθρο 145
Σύσταση και σκοπός της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισµού της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ που προβλέπεται στο άρθρο 143, συνιστάται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ)» και
µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό Δηµόσιο, η οποία διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, το καταστατικό της και συµπλη-
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ρωµατικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 28).
2. Σκοπός της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ είναι η απόκτηση από την ΔΕΗ
ΑΕ µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύµφωνα µε την περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143.
Το τίµηµα απόκτησης ανά µετοχή ισούται µε το τίµηµα ανά µετοχή που καταβάλλει ο επενδυτής. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ µπορεί να
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη χρηµατοδότηση της απόκτησης της συµµετοχής αυτής, περιλαµβανοµένης
ιδίως της σύναψης συµβάσεων δανείου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται το καταστατικό της ΔΕΣ
ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν το
µετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώµατα του µετόχου, τη συγκρότηση,
τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανοµή των κερδών, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τη λύση
και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και
κάθε άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρίες,ιδίως του άρθρου κ.ν. 2190/1920
(Α’28).
4. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το
Ελληνικό Δηµόσιο άπαξ σε µετρητά. Για το µετοχικό κεφάλαιο
εκδίδεται µία µετοχή υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, η οποία είναι
αµεταβίβαστη. Το Ελληνικό Δηµόσιο, για την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του.
5. Η διάρκεια της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζεται σε ενενήντα εννέα
(99) χρόνια από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3.
6. Για κάθε πράξη της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την οποία απαιτείται
συµβολαιογραφικό έγγραφο, τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία. Για τις πράξεις αυτές δεν καταβάλλονται φόροι
ή τέλη και για τη σύνταξη και υπογραφή αυτών δεν απαιτείται
παράσταση δικηγόρου. Περαιτέρω, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου
άµεσο ή έµµεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας,
καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δηµοσίου ή άλλου τρίτου. Επίσης, απαλλάσσεται και από την υποχρέωση καταβολής
δικαστικού ενσήµου και απολαµβάνει γενικά όλων των δικονοµικών και άλλων προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου.
7. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζεται ως ο νόµιµος εκδοχέας των φορολογικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου έναντι της ΔΕΗ
ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που προκύπτουν από την εκτέλεση του
Σχεδίου Διαχωρισµού έως του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση του 25% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Τέτοιες
φορολογικές απαιτήσεις αποτελούν ιδίως οι απαιτήσεις φόρου
υπεραξίας από την πώληση των µετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, καθώς
και οι απαιτήσεις από την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Τις απαιτήσεις αυτές δύναται η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ να
ενεχυριάζει αποκλειστικά προς ασφάλεια τυχόν χρηµατοδότησης που λαµβάνει προς το σκοπό εξόφλησης του τιµήµατος για
την απόκτηση των µετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από την ΔΕΗ ΑΕ ή να
τις συµψηφίζει µε το οφειλόµενο τίµηµα από την πώληση των µετοχών.
Τυχόν υπερβάλλον ποσό χρησιµοποιείται για την αποπληρωµή
ληξιπρόθεσµων χρεών του Ελληνικού Δηµοσίου προς τη ΔΕΗ
ΑΕ. Τυχόν ελλείπον ποσό συµπληρώνεται από τα διανεµόµενα
µερίσµατα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αναλογούν στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Άρθρο 146
Εισαγωγή της Εταιρείας Συµµετοχών της ΔΕΗ ΑΕ
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισµού, µε την
ολοκλήρωση της µεταβίβασης από τη ΔΕΗ ΑΕ στους µετόχους
αυτής των µετοχών που κατέχει στην Εταιρεία Συµµετοχών που
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προβλέπεται στη περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου
143, η Εταιρεία Συµµετοχών αιτείται αµελλητί την εισαγωγή της
στην οργανωµένη αγορά κινητών αξιών του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών (στο εξής ΧΑ), έχοντας προβεί προς τούτο σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, όπως ιδίως στη σύνταξη ενηµερωτικού
δελτίου εισαγωγής, προκειµένου να υλοποιηθεί η διαδικασία της
περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143.
2. Η εισαγωγή της Εταιρείας Συµµετοχών στην οργανωµένη
αγορά κινητών αξιών του ΧΑ διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του
ν. 3371/2005 (Α’ 178),
των κανονισµών και αποφάσεων του ΧΑ, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εφαρµοστέων διατάξεων.
3. Για την εισαγωγή της Εταιρείας Συµµετοχών οργανωµένη
αγορά κινητών αξιών του ΧΑ, δεν απαιτείται να έχει αυτή δηµοσιεύσει ή καταθέσει προς δηµοσίευση ουδεµία ετήσια οικονοµική
κατάσταση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του ν.
3371/2005.
4. Το ΧΑ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκούν κάθε διακριτική ευχέρεια που έχουν από το νόµο προς το σκοπό διευκόλυνσης της εισαγωγής των κινητών αξιών της Εταιρείας
Συµµετοχών.
Άρθρο 147
Κεφαλαιοποιήσιµα αποθεµατικά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
Προς το σκοπό υλοποίησης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, αποτελούν
ελεύθερα κεφαλαιοποιήσιµα αποθεµατικά τα ακόλουθα αποθεµατικά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ:
α. Το αποθεµατικό που προέκυψε από την υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων που δηµιουργήθηκαν από τη ΔΕΗ ΑΕ δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 2941/2001 (Α’ 201)
και µεταφέρθηκε στην
ΑΔΜΗΕ ΑΕ δυνάµει των διατάξεων
της περίπτωσης στ’ της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4001/2011
(Α’ 179).
β. Ο λογαριασµός «κέρδη εις νέον».
Άρθρο 148
Πιστοποίηση ΑΔΜΗΕ ΑΕ µετά τον
πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισµό
Για την πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ µετά τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισµό αυτής από την ΔΕΗ ΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 110 του ν. 4001/2011 (Α’
179), εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 113 και
114 του ν. 4001/2011. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές µέχρι και την έκδοση τελικής απόφασης από τη
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, µειώνονται στο µισό.
Άρθρο 149
Λοιπές διατάξεις
1. Με τις διατάξεις του παρόντος Υποκεφαλαίου δεν θίγονται
οι διατάξεις των άρθρων 102 έως 104 και 119 του ν. 4001/2011,
που αναφέρονται στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα
του πάσης φύσεως προσωπικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και των λοιπών
φορέων στους οποίους και εφαρµόζονται κατ’ αναλογία αυτές.
2. Ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν
συνιστά λόγο καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας αυτής µε
το πάσης φύσεως προσωπικό της και δεν επηρεάζει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα αυτού.
3. Οποιαδήποτε ενέργεια ή δικαιοπραξία επιχειρείται κατ’
εφαρµογή του παρόντος νόµου από τη ΔΕΗ ΑΕ ή από την
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συµπεριλαµβανοµένης της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ή συνέπειας άµεσα συνδεδεµένης µε την επιχειρούµενη ενέργεια ή δικαιοπραξία, δεν δύναται αφ’ εαυτής να
συνιστά γεγονός καταγγελίας ή αφερεγγυότητας ή αιτία παροχής ή ρευστοποίησης εξασφάλισης, ούτε παρέχει σε αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα για άσκηση δικαιώµατος καταγγελίας,
αλυσιδωτής καταγγελίας (cross-default), υπαναχώρησης, επίσχε-
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σης, τροποποίησης, συµψηφισµού ή εκκαθαριστικού συµψηφισµού, σε σχέση µε οποιαδήποτε σύµβαση έχει συναφθεί από τη
ΔΕΗ ΑΕ ή την ΑΔΜΗΕ ΑΕ µε τρίτους, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάµει της σύµβασης, µεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωµής και
παράδοσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για συµβάσεις που έχει συνάψει θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ µε τρίτους.
4. Συµπληρωµατικά στις διατάξεις του Υποκεφαλαίου Β’ του
Κεφαλαίου Η’ εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 2190/1920
και του ν. 3340/2005 (Α’ 112).
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ
ΤΟΥ «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ»
Άρθρο 150
Στο ν. 4001/2011 (Α’ 79) προστίθεται νέο άρθρο 143Δ, ως εξής:
«Άρθρο 143Δ
Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης Ευελιξίας
1.Θεσπίζεται «Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης Ευελιξίας». Ο Μηχανισµός αυτός τίθεται σε εφαρµογή από 1.5.2016. Η
διάρκεια του Μεταβατικού Μηχανισµού Αποζηµίωσης Ευελιξίας
ορίζεται, κατά µέγιστο, σε δώδεκα (12) µήνες, ή, εάν αυτό συµβεί
νωρίτερα, µέχρι την εφαρµογή µόνιµου µηχανισµού επάρκειας ή
και ευελιξίας του Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε
τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
2. Ως «Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης Ευελιξίας» νοείται η καταβολή στις επιλεγείσες, σύµφωνα µε το παρόν, µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής ανταλλάγµατος για τη διαθεσιµότητά τους
προς παροχή της «υπηρεσίας ευελιξίας» στο Σύστηµα Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
3. Ως «υπηρεσία ευελιξίας» ορίζεται η ταχεία αύξηση ή µείωση
της κατανεµόµενης ισχύος της µονάδας, ώστε να καλύπτει τη ζήτηση, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανοµής του Διαχειριστή.
Στην εν λόγω έννοια συµπεριλαµβάνεται η ικανότητα της µονάδας
ώστε, εντός τριών ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανοµής του Διαχειριστή, να ακολουθεί από θερµή κατάσταση ένα
γρήγορο κύκλο λειτουργίας, µε ανταπόκριση µεγαλύτερη από ένα
προκαθορισµένο κατώφλι, το οποίο αντιστοιχεί σε µετρούµενο
ρυθµό µεταβολής της εξόδου της τουλάχιστον οχτώ (8) MW/min
και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόµενες
ώρες. Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή της «υπηρεσίας
ευελιξίας», καθώς και λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας
διάταξης εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
4. Ως «αποζηµίωση για την υπηρεσία ευελιξίας» νοείται η αµοιβή
που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος προς τους
Επιλεγέντες Παραγωγούς. Το ύψος του Μοναδιαίου Τιµήµατος
Πληρωµής Ισχύος για την παροχή ευέλικτης ισχύος καθορίζεται
σε σαράντα-πέντε (45) ευρώ/kW διαθέσιµης ισχύος για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα και µε ανώτατο όριο καταβολής τα δεκαπέντε(15) εκατοµµύρια ευρώ ανά µονάδα παραγωγής.
Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης δύνανται
να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
5. Το µέγιστο συνολικό κόστος του Μηχανισµού ορίζεται σε διακόσια είκοσι πέντε (225) εκατοµµύρια ευρώ. Το ανωτέρω κόστος
επιµερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
6. «Υπολογισµός αποζηµίωσης»: Το ύψος της αποζηµίωσης που
δύνανται καταρχήν να λαµβάνουν οι Επιλεγέντες Παραγωγοί υπολογίζεται κατ’ αντιστοιχία µε την πραγµατική διαθεσιµότητα της
µονάδας, όπως αυτή µετράται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος και δηµοσιεύεται το αργότερο τρεις µέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εκ µέρους των επιλέξιµων
παραγωγών για τη συµµετοχή τους στο Μηχανισµό. Για τον υπολογισµό του συντελεστή διαθεσιµότητας των θερµικών µονάδων
που εντάσσονται στον Μηχανισµό χρησιµοποιούνται ιστορικά
στοιχεία τριών (3) ετών, ενώ για τις κατανεµόµενες υδροηλεκτρι-

κές µονάδες στοιχεία έτους χαµηλής υδραυλικότητας, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του παρόντος.
Για τις ανάγκες του παρόντος Μηχανισµού ως έτος νοείται το
«Έτος Αξιοπιστίας» ως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος.
Το τελικώς καταβαλλόµενο ανά Παραγωγό ποσό αποζηµίωσης
εκκαθαρίζεται, µε τη λήξη της περιόδου εφαρµογής του Μηχανισµού, λαµβάνοντας υπόψιν τον «τελικό συντελεστή διαθεσιµότητας» των µονάδων, που υπολογίζεται απολογιστικά από τον
Διαχειριστή βάσει των συλλεγέντων στοιχείων για την πραγµατική
διαθεσιµότητα εκάστης µονάδας, κατά τον χρόνο εφαρµογής του
Μηχανισµού.
Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
Ο τελικός συντελεστής διαθεσιµότητας των θερµικών µονάδων
υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιµότητα καυσίµου.
7. Ο συντελεστής διαθεσιµότητας των κατανεµόµενων υδροηλεκτρικών µονάδων EFORD προσαρµόζεται ώστε να αντανακλά
το ποσοστό της υδροηλεκτρικής παραγωγής που είναι τεχνικά
ικανή να παράσχει οποτεδήποτε την υπηρεσία ευελιξίας, ακόµη
και υπό συνθήκες έτους χαµηλής υδραυλικότητας.
Ο εν λόγω συντελεστής προκύπτει από τα στοιχεία, όπως καταγράφονται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος κατά τη διάρκεια των τριών (3) «Ετών Αξιοπιστίας» που προηγούνται του έτους
εφαρµογής του Μηχανισµού, λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά
έκαστης υδροηλεκτρικής µονάδας στην κάλυψη της συνολικής ζήτησης, και υπολογίζεται ως εξής:
Όπου:
HCAP Ο αριθµητικός µέσος όρος του µεγέθους της µέγιστης
ισχύος που συνεισέφερε η Μονάδα για την κάλυψη του φορτίου
του Συστήµατος, σταθµισµένος ως προς αυτό, όπως υπολογίζεται
σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο για τα τρία προηγούµενα Έτη
Αξιοπιστίας του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας.
MQh,y Η συνολική µετρούµενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Μονάδας, σε µεγαβατώρες ανά ώρα (MWh/h) κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Κατανοµής h του Έτους Αξιοπιστίας y.
Lh,y Η συνολική ζήτηση φορτίου του Συστήµατος σε µεγαβάτ
(MW) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατανοµής h του Έτους
Αξιοπιστίας y.
HCAPy Η µέση ισχύς που συνεισέφερε η Μονάδα για την κάλυψη του φορτίου του Συστήµατος, σταθµισµένη ως προς αυτό,
η οποία υπολογίζεται για κάθε Έτος Αξιοπιστίας y από τον ανωτέρω τύπο.
8. Ως «επιλέξιµες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής» για την ένταξή
τους στο Μηχανισµό θεωρούνται οι µονάδες τεχνολογίας αεριοστροβίλου ανοικτού και συνδυασµένου κύκλου, οι κατανεµόµενες υδροηλεκτρικές µονάδες, καθώς και µονάδα ΣΗΘ για το
µέρος της ισχύος της για την οποία δεν αµείβεται από µηχανισµό
στήριξης ΑΠΕ. Για το µέγεθος της ισχύος που εντάσσεται στο
Μηχανισµό, λαµβάνονται υπόψη και τυχόν περιορισµοί στη µέγιστη ικανότητα λειτουργίας των Μονάδων που επιβάλλονται εκ
του δικτύου, βάσει και σχετικής πιστοποίησης του Διαχειριστή
του Συστήµατος.
9. Η διενέργεια των αναγκαίων εκκαθαρίσεων και χρεοπιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισµού, πραγµατοποιείται
από τον Διαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
10. Διαδικασία ένταξης: Για την ένταξή τους στον ανωτέρω
Μηχανισµό, οι επιλέξιµες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής υποβάλλουν αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, εντός ορισµένης
προθεσµίας και σύµφωνα µε το έντυπο-υπόδειγµα που καθορίζονται µε απόφαση της Αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης από
τον Διαχειριστή του Συστήµατος.
Με την εν λόγω αίτηση, οι ενδιαφερόµενες επιλέξιµες µονάδες
δηλώνουν την ισχύ µε την οποία επιθυµούν να συµµετέχουν στο
Μηχανισµό, η οποία δύναται να είναι µικρότερη της καταρχήν
διαθέσιµης ισχύος.
Στο εν λόγω έντυπο-υπόδειγµα της αίτησης περιλαµβάνονται,
κατ’ ελάχιστον, η επωνυµία του κατόχου της άδειας της επιλέξιµης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής, το µέγεθος της ισχύος της µονάδας, καθώς και το ποσό της ενίσχυσης που αιτείται ο
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επιλέξιµος παραγωγός ως κίνητρο για την υποβολή προς τον
Διαχειριστή του Συστήµατος αναθεωρηµένων τεχνικών δηλώσεων σε συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές για την παροχή
της «υπηρεσίας ευελιξίας», όπως αυτές θα εξειδικευτούν στον
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος («αντιπαράδειγµα»). Το αιτούµενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται από τα προσφερόµενα
στο Μηχανισµό MW ισχύος επί του Μοναδιαίου Τιµήµατος Πληρωµής Ισχύος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του
παρόντος. Με την αίτησή του, ο επιλέξιµος Παραγωγός συνυποβάλλει στοιχεία εκτιµώµενου κόστους συµµόρφωσης στις προδιαγραφές της «υπηρεσίας ευελιξίας», σε συµφωνία µε τα
οριζόµενα στην από C -1791/31.3.2016 (final) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συναφή υπόθεση κρατικής ενίσχυσης SA 38968 (παράγραφοι 45 – 49).
Εντός ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στο Μηχανισµό, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας,
κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή, ελέγχει την αξιοπιστία του «αντιπαραδείγµατος», προς επιβεβαίωση του χαρακτήρα
κινήτρου της σχετικής αποζηµίωσης («έλεγχος αξιοπιστίας»), και
εγκρίνει την εγγραφή της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο συστηνόµενο «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων» του Διαχειριστή του
Συστήµατος. Με την απόφαση ένταξης στο Μηχανισµό δύναται να
επιβάλλεται στις Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και η εκπλήρωση
όρων ή/και πρόσθετων υποχρεώσεων που απορρέουν από την
άδεια παραγωγής τους.
Ειδικότερα, προκειµένου για τις υδροηλεκτρικές µονάδες, λαµβάνεται επιπλέον υπόψη και το εξοικονοµούµενο όφελος του Συστήµατος από την εν γένει ευέλικτη λειτουργία τους.
Προκειµένου για τις «νέες µονάδες», οι οποίες εκκινούν την εµπορική τους λειτουργία σε χρόνο µεταγενέστερο της έναρξης του
Μηχανισµού, προβλέπεται η δυνατότητα συµµετοχής τους στο
Μηχανισµό κατόπιν αιτήµατός τους, που υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός µηνός από την έναρξη εµπορικής λειτουργίας
τους.
11. Η εγγραφή µονάδας στο «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων»
του Διαχειριστή νοείται ως σύναψη σύµβασης για την παροχή
της υπηρεσίας ευελιξίας. Το περιεχόµενο της εν λόγω σύµβασης
δύναται να καθορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των επιλεγεισών µονάδων
άρχονται από την εκκίνηση εφαρµογής του Μεταβατικού Μηχανισµού Αποζηµίωσης Ευελιξίας, ήτοι από 1.5.2016, αλλά ενεργοποιούνται από το χρόνο εγγραφής τους στο ως άνω «Μητρώο
Ευέλικτων Μονάδων».
12. Αναστέλλεται από 1.1.2015 η εφαρµογή των διατάξεων των
Κεφαλαίων 39 έως 46 του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήµατος
Μεταφοράς
Ηλεκτρικής
Ενέργειας»
(Β’
103/31.1.2012) µε εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 183 έως
186.»
Άρθρο 151
Στο ν. 4001/2011 (Α’ 79) προστίθεται νέο άρθρο 143Ε, ως εξής:
«Άρθρο 143Ε
Κυρώσεις
Η µη συµµόρφωση των Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή τους στον παρόντα Μηχανισµό συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων σύµφωνα µε όσα ειδικότερα οριστούν στον Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήµατος.
Κατά τη διάρκεια και ιδίως κατά τη λήξη του Μηχανισµού, ο
Διαχειριστής του Συστήµατος και η ΡΑΕ ελέγχουν τη συµµόρφωση του παραγωγού µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την άδεια παραγωγής του, καθώς και από την απόφαση ένταξης.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η µη εκπλήρωση από τον παραγωγό των σχετικών όρων ή/και υποχρεώσεων, δύναται να επιβάλλεται µε Απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Διαχειριστή, η επιστροφή της εκκαθαρισθείσας τελικής ενίσχυσης, σε ποσοστό από 10% έως και 100%, ανάλογα µε τη σοβα-
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ρότητα της παραβιαζόµενης υποχρέωσης και τη διάρκεια της παράβασης.
Λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης καθορίζονται µε τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
Κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής του άρθρου 143Δ και του
παρόντος καθορίζεται ή εξειδικεύεται στον Κώδικα Διαχείρισης
Συστήµατος. Περαιτέρω παρέχεται εξουσιοδότηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας να θεσπίζει κάθε αναγκαία πράξη και να
ρυθµίζει κάθε σχετικό ζήτηµα.»
Άρθρο 152
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 4273/ 2014 περί δηµιουργίας
νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας (Α’ 146).
β) Η Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ αριθµ. 15
της 24.7.2013 του Υπουργικού Συµβουλίου µε τίτλο «Έγκριση
Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)» (Α’ 168), η οποία τιτλοφορείται
«Ιδιοκτησιακός διαχωρισµός του ΑΔΜΗΕ µέσω πώλησης και µεταβίβασης µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν
σε ποσοστό 66% του µετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυτή.
Χρονοδιάγραµµα για τη διαδικασία», όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4237/2014 (Α’ 146) και το άρθρο 14
του ν.4273/2014 (Α’ 146).
γ) Τα άρθρα 1,2 και 5 του ν. 4237/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 153
Τροποποίηση και συµπλήρωση
του ν. 3889/2010 (Α’ 182)
Α. Το άρθρο 13 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
1. Οι δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και
5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), που διέπονται από τις
προστατευτικές διατάξεις αυτού, απεικονίζονται σε κατάλληλης
κλίµακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο,
αφού συµπληρωθεί µε τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των πρόσφατων και ιστορικών αεροφωτογραφιών, τις διοικητικές πράξεις και τα διαθέσιµα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί
τον δασικό χάρτη. Στον δασικό χάρτη δεν απεικονίζονται τα
εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση
της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του
ν. 998/1979.
Στον παραπάνω χάρτη οι εκτάσεις της παραγράφου 5 εδάφια
Α’ και β’ του ιδίου ως άνω άρθρου, αποτελούν ιδιαίτερης κατηγορίας εκτάσεις, στις οποίες εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα
στον παρόντα νόµο, καθώς και τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του
ν. 2664/1998 (Α’275), όπως ισχύει.
Η τοπική ή δηµοτική κοινότητα, όπως ορίζονται στο
ν.
3852/2010 (Α’ 87), αποτελούν την τεχνική και διοικητική µονάδα
κατάρτισης του δασικού χάρτη.
2. Ως βάση για τον προσδιορισµό των δασικών εν γένει εκτάσεων της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνεται η παλαιότερη
και η πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη
αεροφωτογραφία. Αν η παλαιότερη αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την εξεταζόµενη περιοχή ή η χρησιµοποίησή της, λόγω
κλίµακας ή ποιότητας, καθίσταται απρόσφορη, χρησιµοποιείται
και η αεροφωτογράφιση έτους λήψης 1960.
3. Αρµόδια για την κατάρτιση και όλες τις εργασίες µέχρι και
την κύρωση του δασικού χάρτη είναι η Διεύθυνση Δασών της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης του οικείου νοµού. Όπου εφεξής
στο νόµο αυτόν αναφέρεται η Διεύθυνση Δασών, νοείται η Διεύ-
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θυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του οικείου νοµού.
Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται είτε µε προσωπικό της Διεύθυνσης Δασών, συνεπικουρούµενο, εφόσον χρειαστεί, και από
το προσωπικό της παραγράφου 7, είτε µε αναθέσεις, µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε
ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας
24 του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978 (Α’ 116), σύµφωνα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης Α’ του άρθρου 21
του παρόντος.
Η Διεύθυνση Δασών οφείλει να υποβάλει εντός δύο (2) µηνών
σχετική πρόταση για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών συνοδευόµενη από χρονοδιάγραµµα στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος σε διάστηµα ενός (1) µηνός από την υποβολή της ως άνω πρότασης, εφόσον διαπιστώσει ότι: α) εξασφαλίζεται η έγκαιρη προβολή των δικαιωµάτων του Ελληνικού
Δηµοσίου επί εκτάσεων για τις οποίες ισχύει το τεκµήριο κυριότητας βάσει του ως άνω χρονοδιαγράµµατος και β) είναι διασφαλισµένοι οι αναγκαίοι οικονοµικοί πόροι, εισηγείται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την έκδοση απόφασης για την έγκριση της πρότασης.
Στις περιοχές για τις οποίες έχει ήδη καταρτισθεί δασικός χάρτης, η συµπλήρωση, διόρθωση και ανάρτησή του, καθώς και
όλες οι εργασίες µέχρι και την κύρωση, εκτελούνται από τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατά τη
διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου.
4. Για τις περιοχές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών η Υπουργική Απόφαση της προηγούµενης παραγράφου, οι εργασίες των ανωτέρω παραγράφων εκτελούνται
από την ανώνυµη εταιρεία «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου
του π.δ. 541/1978, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
παραγράφου 1α. του άρθρου 21. Στην περίπτωση αυτή, ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης
των σχετικών συµβάσεων κατάρτισης, έως και την κύρωση εκπονείται σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και εγκρίνεται µετά από
σχετική κοινή εισήγηση των ανωτέρω, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το κριτήριο που λαµβάνεται κατά προτεραιότητα υπόψη κατά
την έκδοση της ως άνω απόφασης είναι η έγκαιρη προβολή των
δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου, ώστε να µην προκαλούνται καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας κτηµατογράφησης κάθε περιοχής.
Περαιτέρω λαµβάνονται υπόψη κατά βαθµό προτεραιότητας
και τα κάτωθι κριτήρια:
α. Οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι.
β. Η διαθεσιµότητα επαρκούς στελεχιακού δυναµικού και υποδοµής των αρµοδίων Διευθύνσεων Δασών, κατά περίπτωση,
ώστε να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του
έργου.
γ. Η ανάγκη επίσπευσης των εργασιών κατάρτισης και κύρωσης του δασικού χάρτη, σε ορισµένες περιοχές, λόγω ιδιαιτεροτήτων, σε σχέση µε τις διοικητικές, ιδιοκτησιακές και βλαστητικές
συνθήκες της περιοχής.
δ. Η εκτίµηση των αναµενόµενων να υποβληθούν αντιρρήσεων
κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη.
5. Εφόσον η κατάρτιση, η ανάρτηση και εν γένει οι εργασίες
έως την κύρωση του δασικού χάρτη, εκτελούνται από την εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης
δασικών µελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του π.δ.
541/1978, για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ορίζεται µε απόφαση
του Προϊσταµένου της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών ένας ή περισσότεροι υπεύθυνοι δασολόγοι, υπάλληλοι του Τµήµατος Δασικών Χαρτογραφήσεων της ως άνω Διεύθυνσης, οι οποίοι
συµµετέχουν στην επίβλεψη της σύµβασης, µε αρµοδιότητα:
α) Την εποπτεία των εργασιών που εκτελεί επί τόπου ο ανάδοχος, τη χορήγηση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων του
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αρχείου της οικείας δασικής Υπηρεσίας και την παρακολούθηση
των εργασιών απεικόνισής τους στα υπόβαθρα της παραγράφου
1, εισηγούµενοι, όπου απαιτείται, την ανάκληση µη εφαρµοστέων
διοικητικών πράξεων ή την διόρθωσή τους σε περίπτωση διαπίστωσης πλάνης του εκδότη τους.
β) Τον έλεγχο των παραδοτέων της σύµβασης κατάρτισης και
κύρωσης του δασικού χάρτη, τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, τον
έλεγχο των υποµνηµάτων και της εφαρµογής των αποφάσεων
των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α).
Η οικεία Διεύθυνση Δασών συνεργάζεται εν γένει µε τον επιβλέποντα της σύµβασης που έχει οριστεί από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4, µε στόχο την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, την εκπλήρωση των όρων και του
χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης από τον ανάδοχο και την εκπόνηση της µελέτης, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
6. Εντός ενός (1) µηνός, η εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. οφείλει να
αποστείλει στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος χρονοδιάγραµµα, υπό µορφή πίνακα, στον οποίο θα περιλαµβάνονται: α) για τις περιοχές της
χώρας, για τις οποίες ισχύει το Εθνικό Κτηµατολόγιο, οι ηµεροµηνίες οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών και β) για τις υπό
κτηµατογράφηση περιοχές στις οποίες εξελίσσεται ή πρόκειται
να ξεκινήσει η διαδικασία κτηµατογράφησης, οι προβλεπόµενες
ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου συλλογής δηλώσεων, της ανάρτησης των προσωρινών κτηµατολογικών πινάκων
και διαγραµµάτων, καθώς και οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες περαίωσης της διαδικασίας κτηµατογράφησης.
7. Για την υποστήριξη του έργου της κατάρτισης, του ελέγχου,
της θεώρησης και γενικά των εργασιών µέχρι την κύρωση του
δασικού χάρτη, µπορεί να διατίθεται προσωπικό των κλάδων δασολόγων, δασοπόνων, πληροφορικής Π.Ε. και Τ.Ε., µηχανικών
Π.Ε. και Τ.Ε., γεωπόνων Π.Ε. και Τ.Ε. και τεχνικών οδηγών Δ.Ε.
από τα δασαρχεία και τις λοιπές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης στο Τµήµα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Η διάθεση του προσωπικού, από τις υπηρεσίες
τους µε αποκλειστική απασχόληση στο παραπάνω έργο, είναι
προσωρινή για διάστηµα έως ένα χρόνο και γίνεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, µε απόφαση που εκδίδεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, στην οποία µπορεί να προβλέπεται η διατήρηση της
έδρας από την οποία προέρχονται.
Επίσης, για το ίδιο µε την προηγούµενη παράγραφο έργο,
µπορεί κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να προσλαµβάνεται κατόπιν προκήρυξης εποχιακό ή µε σύµβαση έργου προσωπικό, των ιδίων ειδικοτήτων µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κατανέµεται µε απόφαση του τελευταίου στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες της κάθε
οργανικής µονάδας.
Για τις ανάγκες επίβλεψης και ελέγχου των µελετών που ανατίθενται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., µπορεί κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να ανατίθενται εργασίες µε σύµβαση έργου ή
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου σε προσωπικό ειδικότητας δασολόγου, δασοπόνου, µηχανικού Π.Ε. και Τ.Ε., Πληροφορικής Π.Ε
και Τ.Ε. και γεωπόνου Π.Ε. και Τ.Ε., ή να αποσπάται προσωπικό
των ειδικοτήτων αυτών από το δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
8. Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδοµών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που
συστήθηκε µε τις διατάξεις τού άρθρου 23 του π.δ. 100/2014 (Α’
167), είναι αρµόδια για την οργάνωση, το συντονισµό, τη διοικητική υποστήριξη και τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούν τα
ειδικά Τµήµατα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων
Δασών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, καθώς και για τη συνεργασία µε την ΕΚΧΑ Α.Ε., κατά τα προβλεπόµενα στη διάταξη
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στην ανωτέρω Διεύθυνση συνιστάται Τµήµα Δασικών Χαρτών στο οποίο ανήκουν οι
παραπάνω αρµοδιότητες ως και η κατάρτιση, τήρηση και ενηµέ-
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ρωση κεντρικής βάσης δεδοµένων δασικών χαρτών. Η στελέχωση της πιο πάνω υπηρεσίας γίνεται µε τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 100/2014 (Α’167).
9. Ο δασικός χάρτης αµέσως µετά την κατάρτισή του θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Για τη θεώρηση εκδίδεται απόφαση της ανωτέρω
Υπηρεσίας, η οποία αναρτάται στο Πρόγραµµα Διαύγεια.
Αν ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης δασικών µελετών, τα παραδοτέα υποβάλλονται σταδιακά,
µε δύο ενδιάµεσες και µία τελική παράδοση, η δε θεώρηση
αυτού γίνεται εντός δύο (2) µηνών από την τελική υποβολή του
στην ανωτέρω αρµόδια υπηρεσία. Η προθεσµία αυτή δύναται να
παρατείνεται κατά ένα (1) µήνα µε απόφαση του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν υποβολής επαρκώς
αιτιολογηµένου αιτήµατος από την αρµόδια Διεύθυνση Δασών.
Εφόσον διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις, ο χάρτης διορθώνεται και συµπληρώνεται, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών µε σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσει η
τελευταία εντός της ανωτέρω προθεσµίας. Στη συνέχεια ο χάρτης επανυποβάλλεται από τον ανάδοχο µέσα σε ένα (1) µήνα από
την κοινοποίηση σε αυτόν της εκθέσεως ελέγχου. Ο διορθωµένος και συµπληρωµένος δασικός χάρτης θεωρείται από την αρµόδια Διεύθυνση Δασών µέσα σε ένα (1) µήνα από την
επανυποβολή του.
Αν η αρµόδια Διεύθυνση Δασών δεν δύναται να ανταποκριθεί
στις παραπάνω προθεσµίες, αυτή οφείλει εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από τη δεύτερη ενδιάµεση υποβολή του δασικού χάρτη
να ενηµερώσει τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε έγγραφη τεκµηρίωση των ελλείψεων ή προβληµάτων
που καθιστούν αδύνατη τη θεώρηση εντός των νoµίµων προθεσµιών. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, οφείλει
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του να εξασφαλίσει κάθε αναγκαία υποστήριξη της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών για τη θεώρηση του δασικού χάρτη.
Οι ανωτέρω προθεσµίες στο σύνολό τους µπορούν να παραταθούν κατά ένα (1) µήνα µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της
οικείας Διεύθυνσης Δασών, ανάλογα µε την έκταση του φυσικού
αντικειµένου και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.
10. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης ή στην περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του
άρθρου 13, µε απόφαση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. συγκροτείται προσωρινό Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη,
στο οποίο µπορούν να υπαχθούν περισσότερες της µίας τοπικές
ή δηµοτικές κοινότητες του ιδίου ή διαφορετικών Δήµων του
ιδίου νοµού, ορίζεται η έδρα του και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο δασικός χάρτης
καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης δασικών µελετών
το προσωρινό Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού
Χάρτη στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί µε ευθύνη τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά συµβατικά τεύχη. Η υποστήριξη του ως άνω Σηµείου παύει µε τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής αντιρρήσεων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δηµιουργείται και τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ειδικός δικτυακός τόπος ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων για την εφαρµογή των όσων ορίζονται στα
άρθρα 14 έως 24.»
Β. Το άρθρο 14 του ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
1. Ο δασικός χάρτης που έχει θεωρηθεί σύµφωνα µε το άρθρο
13 αναρτάται µε απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δασών εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 13 θεώρησή του στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης
δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 11
του άρθρου 13.
2. Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρ-
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θρου 13 δηµοσιεύεται ανακοίνωση της οικείας Διεύθυνσης
Δασών για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, µε αναφορά στον
τόπο και το χρόνο της ανάρτησης και πρόσκληση των ενδιαφεροµένων για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του αναρτηµένου
δασικού χάρτη µε αναφορά στο χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο
υποβολής αυτών κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 15 και 16. Από
την ηµεροµηνία της κατά τα ανωτέρω δηµοσιοποίησης τεκµαίρεται η πλήρης γνώση κάθε ενδιαφερόµενου τρίτου προκειµένου
να ασκήσει τις προβλεπόµενες αντιρρήσεις.
3. Η ανάρτηση µπορεί να αφορά σε περισσότερες της µίας τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες του ιδίου ή διαφορετικών δήµων
του ιδίου νοµού. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να εκδίδεται µία
ανακοίνωση ανάρτησης και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων
κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2, µε αναφορά στο
σύνολο της έκτασης και στις επιµέρους τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες ή δήµους ή σε επίπεδο νοµού.
4. Η ανωτέρω ανακοίνωση και πρόσκληση δύναται για λόγους
ενηµέρωσης να αναρτάται επίσης σε εµφανή θέση στην οικεία
Διεύθυνση Δασών, στο οικείο Δασαρχείο και στα δηµοτικά ή τοπικά ή διαµερισµατικά καταστήµατα των οικείων πρωτοβάθµιων
Ο.Τ.Α., µε µέριµνα των αντίστοιχων ως άνω υπηρεσιών και να δηµοσιεύεται µε µέριµνα και δαπάνες της αρµόδιας Διεύθυνσης
Δασών σε δύο εφηµερίδες του νοµού ή της Περιφέρειας. Για
τους ίδιους λόγους ενηµέρωσης δύναται ο αναρτηµένος δασικός
χάρτης και η σχετική ανακοίνωση και πρόσκληση να δηµοσιοποιείται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
5. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτηµένου δασικού χάρτη αποστέλλεται, επίσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας.
6. Στα αναρτηµένα στοιχεία περιλαµβάνεται και ο ιστορικός
ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν
γένει εκτάσεων που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερµηνευτικά
στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.»
Γ. Το άρθρο 15 του ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Δικαίωµα Αντιρρήσεων
1. Κατά του περιεχοµένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε
επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία που ορίζεται
στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 14 του παρόντος νόµου. Η προθεσµία αυτή παρεκτείνεται για είκοσι (20) ηµέρες για όσους κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων
καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό
τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 τού παρόντος.
2. Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή
πετρώδεις εκτάσεις, µπορούν να υποβάλουν φυσικά και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό
Δηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, εφόσον επικαλούνται για τη θεµελίωση του εννόµου συµφέροντος
τους εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα στις ανωτέρω εκτάσεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά τής παράλειψης να περιληφθεί στο
δασικό χάρτη ορισµένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή
βραχώδης ή πετρώδης έκταση µπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δηµόσιο, οι Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθµού στα διοικητικά όρια των οποίων
υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς
των οποίων περιλαµβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
3. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαραδέκτου οι
γεωγραφικές συντεταµένες των κορυφών του πολυγώνου που
περικλείει την έκταση που αφορά η αµφισβήτηση του χαρακτήρα
ή της µορφής, σύµφωνα µε τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, Στην
περίπτωση που ο δασικός χάρτης αφορά περιοχή στην οποία
έχει περαιωθεί η κτηµατογράφηση και λειτουργεί κτηµατολόγιο,
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υποβάλλεται, κτηµατολογικό απόσπασµα ακινήτου, που εκδίδεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και επί του οποίου απεικονίζεται η
έκταση της οποίας αµφισβητείται ο χαρακτήρας.
4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την αµφισβήτηση του χαρακτήρα ή της µορφής των εµφανιζόµενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.
5. Ο ενδιαφερόµενος δηλώνει µε τις αντιρρήσεις του, αν επιθυµεί να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύµβουλο, κατά την εξέτασή
τους.»
Δ. Το άρθρο 16 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και
υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 11 του άρθρου 13 του παρόντος. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης, χορηγείται αριθµός πρωτοκόλλου.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόµενος,
στα οποία περιλαµβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννοµο συµφέρον του, αποστέλλονται, εντός της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων σε
έντυπη µορφή, στο Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής των αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής
αναγράφεται υποχρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου και ο
αριθµός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.»
Ε. Το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Επεξεργασία αντιρρήσεων
και κύρωση δασικών χαρτών
1. Εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων η αρµόδια Διεύθυνση Δασών ή σε
περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 η
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στον δασικό χάρτη µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη
διαγράµµιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Στην περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 όταν η επεξεργασία γίνεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., ο
δασικός χάρτης, εντός της ως άνω προθεσµίας, αποστέλλεται
µαζί µε τις αντιρρήσεις στην αρµόδια Διεύθυνση Δασών για τον
έλεγχο της ορθής αποτύπωσης.
2. Ο δασικός χάρτης µε αποτυπωµένες τις εκτάσεις, για τις
οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών εντός προθεσµίας σαράντα πέντε ηµερών (45)
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13η ανωτέρω
θεώρηση γίνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την διαβίβαση στη
Διεύθυνση Δασών του δασικού χάρτη και των επεξεργασµένων
από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στοιχείων των αντιρρήσεων.
3. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που απαιτούνται διορθώσεις
στις εκτάσεις που αποτυπώθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο
1, αυτές υποδεικνύονται από την οικεία Διεύθυνση Δασών µε
σχετική έκθεση εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου και ο χάρτης θεωρείται, µε τον ίδιο τρόπο, το αργότερο
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την επανυποβολή του σε αυτή.
Η επανυποβολή γίνεται το αργότερο σε χρονικό διάστηµα είκοσι
(20) ηµερών από τη γνωστοποίηση των διορθώσεων της Διεύθυνσης Δασών.
4. Ο δασικός χάρτης, µετά την ανωτέρω θεώρησή του, κυρώνεται ως προς τα τµήµατά του µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση, µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
Διοίκησης που εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την περιέλευσή του σε αυτόν.
5. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης δηµοσιεύεται αµέσως στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής
του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε
κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τµήµατα που απο-

τυπώνονται σε αυτόν µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως
ισχύει. Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις
της δασικής νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη των προβλεπο ένων
στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της ως άνω παραγράφου.
6. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό δικτυακό
τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αντίγραφό του
αποστέλλεται στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε..
7. Ο δασικός χάρτης των προηγούµενων παραγράφων έχει,
ως προς τα τµήµατα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ έως τη δηµοσίευση της κατά το άρθρο 19 του παρόντος απόφασης κύρωσης του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κρίνει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, λαµβάνοντας υπόψη τα κτηµατολογικά διαγράµµατα και τους κτηµατολογικούς πίνακες, που έχουν
προκύψει µετά την αναµόρφωσή τους κατά το άρθρο 11 του ν.
2308/1995 όπως ισχύει, ότι ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε
σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4, εµπεριέχει σφάλµατα
ως προς την αποτύπωση της θέσης και των ορίων των τµηµάτων
του, µπορεί να ζητεί την εξέταση των περιπτώσεων αυτών από
τις ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18, οι οποίες και αποφαίνονται, λαµβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδοµένα. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των µελών των
ΕΠ.Ε.Α., µε πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
δύναται να συγκροτηθούν εκ νέου προκειµένου να εξετάσουν τις
περιπτώσεις αυτές.»
ΣΤ. Το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τριµελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που συγκροτούνται για τον σκοπό
αυτόν, µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης Δασών, εκτός εάν καθοριστεί
διαφορετική έδρα µε την απόφαση συγκρότησης. Στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα µπορεί να συγκροτούνται και να λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερες από µία ΕΠ.Ε.Α..
Οι ΕΠ.Ε.Α. αποτελούνται από: α) έναν (1) δασολόγο ως Πρόεδρο, υπάλληλο µε βαθµό Α’ του Δηµοσίου ή νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 1256/1982 (Α’ 65), β) ένα (1) δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε., υπάλληλο του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και
γ) ένα (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις υποδεικνυόµενο
από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο
της Επικράτειας, µε τους αναπληρωτές τους, ως µέλη.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραµµατέας της
ΕΠ.Ε.Α. µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι µπορεί να είναι υπάλληλοι της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Η θητεία των µελών των ΕΠ.Ε.Α. λήγει µε την ολοκλήρωση της
εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού
χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Συντονιστής
Αποκεντρω ένης Διοίκησης.
Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δηµοτικά καταστήµατα και τις αρµόδιες Διευθύνσεις δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν, µε µνεία των υποθέσεων
που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.
2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται στην ΕΠ.Ε.Α. προς εξέταση µαζί
µε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του ενδιαφερόµενου και σχετικό
υπόµνηµα που συντάσσεται µε ευθύνη του φορέα που διενεργεί
την ανάρτηση και συνοδεύει τον φάκελο που υποβάλλεται σε
αυτή.
Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις αντιρρήσεις
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εφαρµόζοντας τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις λαµβάνοντας
υπόψη κατ’ ελάχιστον: α) τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, β) τα
στοιχεία που προσκοµίζονται από τον ενδιαφερόµενο που υπέβαλε τις αντιρρήσεις, γ) τα υποµνήµατα που περιέχονται στους
φακέλους των αντιρρήσεων, δ) τις πληροφορίες µε την µορφή
υποµνήµατος που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η Διεύθυνση Δασών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών ε) τα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατολογίου ή εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, της
κτηµατογράφησης.
Η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να διενεργεί αυτοψίες, να ζητεί επιπλέον στοιχεία από την οικεία δασική υπηρεσία
και την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καθώς και να καλεί στις συνεδριάσεις της
το ειδικό τεχνικό-επιστηµονικό προσωπικό τού Δασαρχείου ή της
Διεύθυνσης Δασών, στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγεται η
έκταση, για παροχή διευκρινίσεων. Η ΕΠ.Ε.Α. διά του γραµµατέα
της, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής, καλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τους ενδιαφερόµενους
να παρασταθούν στην εκδίκαση της αντίρρησής τους.
Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσµίας
τεσσάρων (4) µηνών από την διαβίβαση σε αυτήν των αντιρρήσεων. Η προθεσµία αυτή δύναται να παραταθεί έως δύο (2)
µήνες το ανώτερο µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
Διοίκησης ύστερα από σχετικό αίτηµα του Προέδρου της.
Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα εκπροσώπησης του ενδιαφεροµένου από τεχνικό σύµβουλο, αυτός ειδοποιείται από το γραµµατέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις
απόψεις του.
Εφόσον ο δασικός χάρτης δεν έχει κυρωθεί ολικώς κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 19, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από την ΕΠ.Ε.Α. ότι στο δασικό χάρτη που αναρτήθηκε παραλήφθηκαν να απεικονιστούν σε αυτόν ισχύουσες διοικητικές
πράξεις, που οφείλονταν να είναι αποτυπωµένες σε αυτόν, τα
σχετικά στοιχεία των διοικητικών πράξεων µετά του σχετικού
κατά τα ανωτέρω υποµνήµατος προωθούνται από την αρµόδια
Διεύθυνση Δασών ή στην περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην ΕΠ.Ε.Α. προς
έκδοση σχετικής απόφασης.
Τυχόν αντιρρήσεις που υποβάλλονται µε το ανωτέρω αιτιολογικό εξαιρούνται της καταβολής τέλους.
3. Για την επίλυση νοµικών και τεχνικών ζητηµάτων µείζονος
σηµασίας που ανακύπτουν κατά το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να ζητεί γνωµοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συµβούλιο Δασών,
αντίστοιχα. Το αίτη α διαβιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α., µέσω του
Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος το υποβάλλει στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή στο Τεχνικό Συµβούλιο Δασών. Η γνώµη
των ανωτέρω οργάνων διατυπώνεται κατά προτεραιότητα και η
αποδοχή της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τη διοίκηση. Με µέριµνα της
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κάθε γνω οδότηση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις τού παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Δασών όλων των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, προς ενηµέρωση των ΕΠ.Ε.Α. της
περιφέρειάς τους.
4. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέµατα ιδιοκτησίας, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του δηµοσίου ή ιδιωτών.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων
αναρτάται στον ειδικό δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του
άρθρου 13 του παρόντος, συνοπτικός κατάλογος µε τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, ο οποίος αναφέρει
τουλάχιστον τον αριθ ό πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων και το
αποτέλεσµα της απόφασης της Επιτροπής. Ο κατάλογος παρα ένει αναρτη ένος στο διαδίκτυο για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως
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της απόφασης κύρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 19.
6. Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις τού Κώδικα διοικητικής διαδικασίας που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
τού ν. 2690/1999 (Α’45). Σε περίπτωση κωλύµατος ή αδικαιολόγητης απουσίας µέλους από τις εργασίες της ΕΠ.Ε.Α. επί τρεις
τουλάχιστον συνεδριάσεις, ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης διοίκησης µπορεί να το αντικαθιστά, χωρίς άλλη διατύπωση.»
Ζ. Το άρθρο 19 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
1. Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 17, συµπληρώνεται και διορθώνεται
από την οικεία Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρµογής της
παραγράφου 4 του άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., για τις εκτάσεις για τις οποίες έγιναν δεκτές αντιρρήσεις, το αργότερο εντός
δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου
των αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α..
Οµοίως, ο δασικός χάρτης διορθώνεται και συ πληρώνεται και
για το κυρωµένο τµήµα του, µε βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α.
επί αντιρρήσεων που εξετάστηκαν, αν κατά την κρίση της Επιτροπής ε φιλοχώρησε πλάνη της Διοίκησης σχετικά µε την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τµηµάτων του.
Η οικεία Διεύθυνση Δασών θεωρεί τον χάρτη εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Σε
περίπτωση συµπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη µε
ευθύνη της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η ανωτέρω θεώρηση διενεργείται από
την Διεύθυνση Δασών εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την
υποβολή σε αυτή από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. του συµπληρωµένου και
διορθωµένου χάρτη.
Στην περίπτωση που κατά τις ανωτέρω διορθώσεις και συµπληρώσεις του δασικού χάρτη διαπιστωθούν σφάλµατα, αυτά
υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Δασών µε σχετική έκθεση και
η θεώρηση ολοκληρώνεται σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
την επανυποβολή του. Η επανυποβολή τού διορθωµένου χάρτη
πραγµατοποείται εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω έκθεσης.
2. Ο κατά τα ανωτέρω θεωρη ένος δασικός χάρτης, υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Δασών στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης και κυρώνεται στο σύνολό του, µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την περιέλευσή του σε αυτόν, µε απόφασή του, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του, ο κυρωµένος δασικός χάρτης καθίσταται στο σύνολό του οριστικός και έχει πλήρη
αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για τα τµήµατα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων
1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί
των ανωτέρω εκτάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις τής δασικής
νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και
τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και
β’ της ως άνω παραγράφου.
4. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό δικτυακό
τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 από την οικεία Διεύθυνση Δασών τής Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Αντίγραφα του
κυρωµένου δασικού χάρτη σε ψηφιακή διανυσµατική µορφή
αποστέλλονται αµελλητί στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος στην οποία τηρείται κεντρική βάση δεδοµένων δασικών
χαρτών. Επίσης, αντίγραφα σε ψηφιακή διανυσµατική µορφή
αποστέλλονται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε..
Μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του
άρθρου 13, παρέχεται σε κάθε δηµόσια αρχή η δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του κυρωµένου δασικού χάρτη για την επίτευξη της αποστολής και των στόχων της.
5. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η
άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού
χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας, για την παράλειψη να περιληφθεί σε αυτόν ορισµένη
δασική εν γένει έκταση.
Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αν
η πληµµέλεια για την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως
ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των αντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέµπεται στην ΕΠ.Ε.Α., εφόσον αυτή υφίσταται,
άλλως στο Τεχνικό Συµβούλιο Δασών, το οποίο επιλαµβάνεται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 998/1979,
όπως ισχύει, µέσα σε τρεις (3) µήνες.»
Η. Το άρθρο 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
1. Μετά τη µερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναµόρφωσή του, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 5 άρθρου 19 του παρόντος.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναµόρφωση του κυρωµένου δασικού χάρτη µε την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα
υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόµο, σύµφωνα
µε πράξεις των αρµοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας ή µε δικαστικές αποφάσεις που
κρίνουν επί των πράξεων αυτών, καθώς και µε δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήµατος των εκτάσεων των περιπτώσεων 5α’ και 5β’ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει,
είτε µε διοικητικές πράξεις που έπρεπε να συ περιληφθούν στο
δασικό χάρτη ή εσφαλµένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή
του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν.
Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και δεν υπάγονταν στο δασικό νό ο κατά
το χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται δικαιώ ατα από το
Ελληνικό Δηµόσιο κατά τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
Η αναµόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται µε απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που εκδίδεται ιεραρχικά µετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών και
έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, για τις εκτάσεις που
σύµφωνα µε αυτόν δεν διέπονται από τις διατάξεις τής δασικής
νοµοθεσίας, δεν προβάλλονται δικαιώ ατα από το Ελληνικό Δηµόσιο.
3. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, η οικεία Διεύθυνση
Δασών προβαίνει σε κατάρτιση και τήρηση δασολογίου για τις
δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν.
998/1979 που αποτυπώνονται σε αυτόν, κατά τα ειδικότερον προβλεπό ενα στις διατάξεις τού άρθρου 3 του ν. 3208/2003, όπως
ισχύει. Σε περίπτωση αναµόρφωσης του δασικού χάρτη, κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το δασολόγιο ενηµερώνεται ανάλογα.
4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε µεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε µεταβολή των εµπραγµάτων
δικαιωµάτων στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1
άρθρου 13 του παρόντος, που περιλαµβάνονται σε αυτόν, είναι
άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό του οικείου κτηµατολογικού γραφείου ή, αν η περιοχή δεν
έχει κτηµατογραφηθεί, της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, µε το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της
έκτασης.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό
τέλος υπέρ του εκδότη του πιστοποιητικού, του οποίου το ύψος,
ο τρόπος καταβολής και είσπραξης και η διάθεση καθορίζεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του παρόντος.
5. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συµβολαιογράφοι, που
αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλα βάνονται
στον κυρωµένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν τα
πιστοποιητικά τής προηγουµένης παραγράφου και να µνηµονεύουν το περιεχόµενό τους.
Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η µετεγγραφή των πράξεων
αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία,
αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.»
Θ. Το άρθρο 21 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατόπιν κοινής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της εταιρείας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καθορίζονται:
α. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση, συµπλήρωση,
διόρθωση, αναµόρφωση και τήρηση των δασικών χαρτών, οι τεχνικές προδιαγραφές για την παραγωγή και τον τρόπο εφοδιασµού των δασικών υπηρεσιών µε το αεροφωτογραφικό και
χαρτογραφικό υλικό, ο καθορισµός των κλιµάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 13, ο τρόπος φωτοερµηνείας και χρησιµοποίησης των φωτοερµηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος καθαρισµού
των περιµέτρων των δασικών εν γένει εκτάσεων, τα παραδεκτά
όρια για τον υπολογισµό των συντεταγµένων των κορυφών τους
και τον υπολογισµό των εµβαδών τους, ο τρόπος κωδικοποίησης
του αεροφωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού και των δασικών χαρτών, η αναγκαία διαδικασία για τον καθορισµό των περιµέτρων ευθυγράµµισης των ορίων των δασικών εν γένει
εκτάσεων, τα στοιχεία τής δασικής υπηρεσίας που µπορούν να
λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση, o προσδιορισµός και ο
τρόπος διόρθωσης των πρόδηλων σφαλµάτων, κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την κατά το άρθρο 13 κατάρτιση και τήρηση των δασικών χαρτών, την ανάθεση των σχετικών εργασιών σε τρίτους,
την εκτέλεση και την παραλαβή τους και ο τρόπος συνδροµής
του µελετητή από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατά τη σύµβαση ανάθεσης των εργασιών κατάρτισης του δασικού χάρτη.
β. Θέµατα σχετικά µε την διαδικασία ανάρτησης και δηµοσιοποίησης των δασικών χαρτών που προβλέπεται στο άρθρο 14,
καθώς και θέµατα που αφορούν τον τρόπο ενηµέρωσης και πρόσκλησης των ενδιαφεροµένων προς υποβολή αντιρρήσεων.
γ. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, στελέχωση και λειτουργία του προσωρινού Σηµείου Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, τη σύνταξη, υποβολή, παραλαβή, καταχώριση και
επεξεργασία των αντιρρήσεων και των συνοδευτικών τους στοιχείων, το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων, το περιεχόµενο κάθε εντύπου που θα χρησιµοποιηθεί
για τις ανάγκες εφαρµογής του νόµου αυτού, τον τρόπο προσδιορισ ού των συντεταγµένων των κορυφών των πολυγώνων για
τις εκτάσεις των οποίων αµφισβητείται ο χαρακτήρας, τον τρόπο
και τη διαδικασία ψηφιοποίησης των στοιχείων των αντιρρήσεων
που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 998/1979 και εκκρεµούν
κατά το χρόνο ανάρτησης ενώπιον των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει, τον τρόπο
παροχής γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή αντιρρήσεων και τη διαδικασία διόρθωσης των πρόδηλων
σφαλµάτων τους, τον τρόπο τεκ ηρίωσης των αντιρρήσεων
αυτών, καθώς και την ανάθεση σε τρίτους βοηθητικών εργασιών
καταχώρισης, επεξεργασίας και προετοιµασίας της εξέτασής
τους από τις ΕΠ.Ε.Α, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 έως 18 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού
χαρακτήρα σχετικά µε την ηλεκτρονική ανάρτηση και υποβολή
αντιρρήσεων.
δ. Ειδικά θέµατα που αφορούν τη διαδικασία κατάρτισης,
διόρθωσης, συµπλήρωσης και αναµόρφωσης των δασικών χαρτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 17, 19 και 20 του
παρόντος.
ε. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία των
ΕΠ.Ε.Α., την οργάνωση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων, την επιστηµονική, τεχνική, διοικητική και νοµική υποστήριξη των ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύπωσης
στο δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23 του παρόντος
και των διανοµών τού πρώην Υπουργείου Γεωργίας.
ζ. Ο τύπος και το περιεχόµενο των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για τον δασικό εν γένει χαρακτήρα των εκτάσεων, που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 20.
η. Τα τιµολόγια υπολογισµού προεκτιµώµενων αµοιβών για τις
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εργασίες κατάρτισης και τις λοιπές εργασίες έως την κύρωση
των δασικών χαρτών.
θ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικότερα θέµατα για την
ταυτοποίηση των οριογραµµών του δασικού χάρτη µε τα όρια
των διαγραµµάτων της κτηµατογράφησης, κατά τα προβλεπόµενα στην διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995,
όπως ισχύει.
ι. Οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε
την διόρθωση και προσαρµογή των καταρτισθέντων βάσει του ν.
248/1976 κτηµατικών χαρτών στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερον προβλεπό ενα στη διάταξη της
παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία του
δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 11 του άρθρου 13, τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του καθώς και των τεχνικών
προδιαγραφών της ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 16.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται ο τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων δαπανών για την κατάρτιση, την
ανάρτηση, τις διορθώσεις και τις συµπληρώσεις των δασικών
χαρτών, για τις βοηθητικές εργασίες καταχώρισης και προετοιµασίας τής εξέτασης των αντιρρήσεων και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται,
πλην των ζητηµάτων που καλύπτονται µε τις προβλεπόµενες σε
προηγούµενες διατάξεις του παρόντος νόµου ειδικές νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις, κάθε άλλο ζήτηµα εφαρµογής αυτού του
νόµου, τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.»
Ι. Το άρθρο 22 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 22
Τέλη
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής,
είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 20, το
ύψος των οποίων δεν εξαρτάται από το εµβαδόν του ακινήτου
στο οποίο αφορά.
2. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Το τέλος µπορεί να
κλιµακώνεται ανάλογα µε το εµβαδόν τής έκτασης που αφορά η
αντίρρηση και πορεί να µειώνεται µε βάση ειδικούς συντελεστές,
ανάλογα µε τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων και των συναφών αποδεικτικών στοιχείων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις εξαίρεσης
από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέλους άσκησης αντίρρησης.
3. Το ειδικό τέλος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
κατατίθεται σε λογαριασµό της εταιρείας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., που τηρείται σε οποιοδήποτε νοµίµως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα
της ηµεδαπής, κατά τα ειδικώς οριζόµενα στη σχετική απόφαση.
Τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω τέλους εγγράφονται
στον προϋπολογισµό της εταιρείας, σε ειδικό κωδικό και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης
έως και κύρωσης των δασικών χαρτών, σε όποιον φορέα εκτελεί
τις εργασίες των άρθρων 13-19.
Εφόσον τα ποσά αυτά δεν επαρκούν, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτόν πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών,
από αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν.
3208/2003.
Μετά την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρτών
τυχόν διαθέσιµο υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για τους λοιπούς σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών.
4. Τα τέλη που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 µπο-
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ρούν να αναπροσαρµόζονται ε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Οι δαπάνες κατάρτισης, διόρθωσης και συµπλήρωσης των
δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωση των δασικών χαρτών µπορεί να καλύπτονται και από το τέλος κτηµατογράφησης της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995.»
ΙΑ. Το άρθρο 23 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
1. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. παρέχει εντός δύο (2) µηνών στους Ο.Τ.Α.,
µέσω διαδικτυακής εφαρµογής, δυνατότητα πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών.
2. Οι υπηρεσίες δόµησης µε χρήση διαδικτυακής εφαρµογής,
εφαρµόζουν επί των υποβάθρων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4)
µηνών από την παροχή της πρόσβασης της ως άνω παραγράφου, τα κάτωθι:
α) Με πορτοκαλί χρώµα τα όρια των οικισµών, όπως τα όρια
αυτά έχουν εγκριθεί µε πράξεις της Διοίκησης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της 21.11-1.12.1979
(Δ’693), της 2.3-13.3.1981 (Δ’138) ή της 24.4-3.5.1985 (Δ’181),
καθώς και τα όρια των εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή
ρυµοτοµικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοστεί
στο έδαφος
β) Με κίτρινο χρώµα τα όρια των οικισµών που έχουν οριοθετηθεί µε άλλες διατάξεις πέραν των αναφεροµένων στην περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου, τα όρια εκείνων για τους
οποίους έχει ορισθεί όνο ακτίνα ε βάση το άρθρο 4 παράγραφος β’ του προεδρικού διατάγµατος της 24.4.-3.5.1985 (Δ’181),
τα περιγράµµατα των νοµίµως υφιστάµενων οικισµών, προ του
έτους 1923, για τους οποίους δεν έχει καθοριστεί όριο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πλην όµως είναι συγκροτηµένοι οικισµοί, τα
όρια των πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων πόλεως που εκπονούνται για τις περιοχές αρµοδιότητάς τους, καθώς και τα υπό
καθορισµό όρια οικισµών µε βάση το προεδρικό διάταγµα 24.43.5.1985 (Δ’181) που δεν έχουν ακόµα εγκριθεί.
Τα όρια και περιγράµµατα των περιοχών της περίπτωσης β’
της παρούσας παραγράφου, εφαρµοσµένα και θεωρηµένα από
την αρµόδια υπηρεσία δόµησης επί των χαρτογραφικών υποβάθρων, εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας, διαβιβάζονται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει
αµελλητί στην οικεία Διεύθυνση Δασών, προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόµου.
Σε περίπτωση παρέλευσης άκαρπης της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου τα όρια και περιγράµµατα των περιοχών περιπτώσεων α’ και
β’ αποτυπώνονται στον υπό κατάρτιση δασικό χάρτη από την
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σε διάστηµα δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τα στοιχεία
που έχει η ίδια συλλέξει στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηµατογράφησης.
3. Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν καταρτίζεται δασικός χάρτης, πλην όµως εφαρµόζονται οι
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, επί των εντός των ως άνω περιοχών πάρκων και αλσών, ως προς την προστασία αυτών.
Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν αναρτάται δασικός χάρτης κατά το άρθρο 14 του παρόντος νόµου,
αλλά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο επόµενο άρθρο 24.
4. Το περίγραµµα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α’ και β’ της παραγράφου 2 αποτυπώνονται
µε ιώδες χρώµα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας που θα εκδοθεί εντός µηνός θα καθοριστούν τα κριτήρια προσδιορισµού της οικιστικής πύκνωσης για τις ανάγκες
εφαρµογής της παρούσας. Εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης οι τεχνικές υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α αποτυπώνουν µε ιώδες χρώµα το περίγραµµα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α’ και β’ της
παραγράφου 2, εφαρµοζοµένων των διατάξεων της δασικής νο-
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µοθεσίας. Στις περιοχές που υφίσταται θεωρηµένος δασικός
χάρτης η ως άνω εξάµηνη προθεσµία περιορίζεται στους δύο (2)
µήνες.
Τα περιγράµµατα των οικιστικών πυκνώσεων της παρούσας
παραγράφου διαβιβάζονται εντός της ως άνω προθεσµίας, στην
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αµελλητί στην Διεύθυνση
Δασών για να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στο δασικό χάρτη
κατά το άρθρο 14 του παρόντος νόµου και στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική και πολεοδοµική τους διαχείριση, ώστε να
προχωρήσει η διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των δασικών
χαρτών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο αυτόν.»
ΙΒ. Το άρθρο 24 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
1. Η οικεία Διεύθυνση Δασών, σε διάστηµα πέντε (5) µηνών από
την παραλαβή των υποβάθρων, στα οποία απεικονίζονται οι περιοχές της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του
παρόντος, υποχρεούται να επισηµάνει εγγράφως, τις περιπτώσεις
τυχόν περιέλευσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στα όρια των
ως άνω περιοχών και να εντοπίσει τις εκτάσεις αυτές επί των ως
άνω υποβάθρων, µη νοουµένων ως τέτοιων των εκτάσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει.
Για τις εκτάσεις αυτές δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 έως και 17 του παρόντος νόµου, αλλά ακολουθείται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου.
Κατά το ανωτέρω διάστηµα των πέντε (5) µηνών, η έκδοση νέων
οικοδοµικών αδειών, ή αδειών επέκτασης, σε εκτάσεις κείµενες
εντός των ως άνω περιοχών, επιτρέπεται µόνο αν βεβαιώνεται από
το αρµόδιο Δασαρχείο ότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι δασικός.
2. Για τις περιοχές εκείνες στις οποίες έχουν συµπεριληφθεί δασικού χαρακτήρα εκτάσεις µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένη Διοίκησης, συγκροτείται µία ή
περισσότερες επιτροπές, αποτελούµενη έκαστη από
α) έναν δασολόγο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ως
Πρόεδρο,
β) έναν δασολόγο εκπρόσωπο της Δασικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ) έναν µηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόµησης (ΥΔ ΟΜ),
δ) έναν µηχανικό-εκπρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α. και
ε) έναν δικηγόρο οριζόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.
3. Έργο της Επιτροπής, για τις περιοχές της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, που υποδείχτηκαν
ως κατ’ αρχάς δασικές κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι η εντός οκτώ (8) µηνών (µε δυνατότητα περαιτέρω παράτασης τεσσάρων (4) µηνών) από τη συγκρότηση τους, εξέταση
και ο έλεγχος µετά από αυτοψία, όπου απαιτείται, όλων των δεδοµένων και η σύνταξη έκθεσης, όπου καταγράφονται τεκµηριωµένα:
α) οι υφιστάµενες χρήσεις γης,
β) ο χρόνος µεταβολής της δασικής µορφής,
γ) η ύπαρξη διοικητικής πράξης που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί δυνάµει της οποίας επήλθε µεταβολή της δασικής µορφής,
δ) η κτήση εµπραγµάτων δικαιωµάτων από επαχθή αιτία.
Η έκθεση δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του οικείου Ο.Τ.Α. επί δύο (2) µήνες, εντός των οποίων είναι δυνατή η
υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου της εκ µέρους των
ενδιαφεροµένων, από κοινού ή χωριστά, στον οικείο Ο.Τ.Α.. Οι αντιρρήσεις διαβιβάζονται στις ΕΠ.Ε.Α. του οικείου δασικού χάρτη
του άρθρου 18 του παρόντος νόµου ε µέριµνα του οικείου Ο.Τ.Α.,
και κρίνονται από αυτές εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών, η οποία
άρχεται από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
της κοινής υπουργικής απόφασης της επόµενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης
της θητείας των ελών των ΕΠ.Ε.Α., µε πράξη τού Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δύναται να συγκροτηθούν εκ νέου προκειµένου να εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές.
4. Αντίγραφα των εκθέσεων της παραγράφου 3 αποστέλλονται

αµέσως µετά την κατάρτιση τους στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας και στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειµένης της επεξεργασίας, επί τη βάσει αυτών, ενιαίων
κριτηρίων για την κρίση από τις ΕΠ.Ε.Α. των αντιρρήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για τον καθορισµό των ως
άνω κριτηρίων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµοσιοποίησης και
εξέτασης των αντιρρήσεων, η έκθεση διορθωµένη και συµπληρωµένη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. της προηγουµένης
παραγράφου, αποστέλλεται στη Διεύθυνση Δασών της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία εισηγείται την έγκρισή της
στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
6. Μετά την έγκριση του περιεχοµένου της έκθεσης της Επιτροπής από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
συµπληρώνονται οι δασικοί χάρτες σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 20.
7. Τα εδαφικά τµήµατα που, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο περιεχόµενο της έκθεσης και τον συµπληρωµένο δασικό χάρτη, δεν δεσµεύονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
πολεοδοµούνται κατά τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις.
8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει τη διαδικασία προόδου του οικείου δασικού χάρτη, για τις υπόλοιπες
περιοχές που περιλαµβάνει.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζονται τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για την τεκµηρίωση της αιτίας µεταβολής της δασικής µορφής, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
ΙΓ. Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 25 του ν. 3889/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Στην παρ. 24 του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978 (A’116)
µετά την εντός παρενθέσεως λέξη «εγκαταστάσεων», προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, διόρθωσης
και συµπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως
την κύρωσή τους, καθώς και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης Δασολογίου.
9. Στην περίπτωση 24 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005
(Α’ 42), όπως ισχύει, οι λέξεις «κατάρτισης δασικών χαρτών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατάρτισης, συµπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους, καθώς και
εκτέλεση εργασιών κατάρτισης Δασολογίου.»
ΙΔ. Η περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Περιφέρεια σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ. 3 του ν.
3852/2010 νοείται η Αποκεντρωµένη Διοίκηση και
γ. Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας σύµφωνα µε το άρθρο 6
παρ.2 του ν. 3852/2010 νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ενώ µετά την 11.05.2015 σύµφωνα µε την
παρ.1 του άρθρου 28 του
ν. 4325/2015 (Α’47)
νοείται ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
Άρθρο 154
1. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289), όπως
ισχύει, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα
πριν τις 11.6.1975 λόγω επεµβάσεων που έλαβαν χώρα µε βάση
σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκµήριο νοµιµότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά
τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται
αναδασωτέες.
Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.
3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόµιµη οικοδοµική
άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί,
δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση µε την απολύτως αναγκαία για την
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εφαρµογή της συγκεκριµένης διοικητικής πράξης - οικοδοµικής
άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννοµη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται για ακίνητα ή
τµήµατα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύµφωνα µε
το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας.
Ως όρια αρτιότητας λαµβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση
όροι δόµησης για την εγκατάσταση λυοµένων κατασκευών κατά
τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967.
Για τις οικοδοµικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την
έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή
ακυρωθεί, εφαρµόζονται τα προβλεπό ενα στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου της παρούσας µόνον για ακίνητα ή τµήµατα
αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύ φωνα ε το ισχύον
καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόµησης και άδειας
δόµησης κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011.»
2. Η περίπτωση δ’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν.
998/1979 (A’289) όπως εισήχθη µε την παρ. 4 του άρθρου 32 του
ν. 4280/2014 (A’159) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται στην αρµοδιότητα
των προβλεποµένων στο άρθρο 8 του παρόντος νόµου Συµβουλίων και των πολιτικών δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συµβούλια κρίνονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938
(A’488) όπως ισχύει. Ειδικά η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων που κείνται
στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του παρόντος, όπως ισχύει, διενεργείται κατά την ανωτέρω διαδικασία επί
τη βάσει τίτλων ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται σε ηµεροµηνία
πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί έστω
και µεταγενέστερα.».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995 (Α’114), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις που από την εφαρµογή των Κτηµατολογικών διαγραµµάτων επί των δασικών χαρτών δηµιουργούνται µικροπολύγωνα µικρότερα των 100 τ.µ., µπορούν να ταυτοποιούνται
οι οριογραµµές τού δασικού χάρτη µε τα όρια των διαγραµµάτων
της κτηµατογράφησης».
4. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση κατά
τις διατάξεις του ν. 2308/1995, όποιος επικαλείται εγγραπτέο ιδιωτικό δικαίωµα σε δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, για τις οποίες
έχει αναρτηθεί ή κυρωθεί δασικός χάρτης, έχει υποχρέωση να εντοπίσει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο την δηλούµενη έκταση
στο δασικό χάρτη και να συνυποβάλλει µε τη δήλωση του ν.
2308/1995 και όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα για το εγγραπτέο δικαίωµα επί αυτής.»
5. Η παρ. 16 του άρθρου 28 του νόµου 2664/1998 (Α’ 275), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Οι κτηµατικοί χάρτες που καταρτίστηκαν βάσει του ν.
248/1976 (Α’ 6), ανεξάρτητα αν είναι προσωρινοί ή οριστικοί, παραµένουν σε ισχύ και διορθώνονται προσαρµοζόµενοι τεχνικά
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3889/2010,
όπως ισχύει.
Οι διορθώσεις και τροποποιήσεις που επιβάλλονται ύστερα από
αποφάσεις των δικαστηρίων του ν. 248/1976 ή από τις ρυθµίσεις
του Κεφαλαίου Β’ του ως άνω νόµου, επιφέρονται στους παραπάνω κτηµατικούς χάρτες από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ή από τη Διεύθυνση Δασών του οικείου Νοµού, κατά τα προβλεπό ενα στις
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 13 του ως άνω νόµου, όπως
ισχύει, που εφαρµόζονται ανάλογα. Οµοίως οι ως άνω χάρτες
συµπληρώνονται µε την προσθήκη περιοχών που δασώθηκαν φυσικά ή τεχνητά, και διορθώνονται αν ε φιλοχώρησε πλάνη της Διοίκησης σχετικά µε τον χαρακτήρα των εκτάσεων και την
αποτύπωση της θέσης ή των ορίων των τµηµάτων τους, κατά τη
διαδικασία τής κατάρτισής τους βάσει του ν. 248/1976.
Από τη διόρθωσή τους οι παραπάνω χάρτες επέχουν θέση δασικών χαρτών της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3889/2010,
όπως ισχύει, οι οποίοι µετά την ανάρτηση τους, την εξέταση των
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τυχόν κατ’ αυτών αντιρρήσεων, την συµπλήρωση και διόρθωση
τους, όπου απαιτείται, κυρώνονται και έχουν πλήρη αποδεικτική
ισχύ, κατά τα ειδικότερον προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων 14 έως 19 του ν. 3889/2010, όπως ισχύουν.»
6. Η παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (A’275) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. α. Μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη, οι Επιτροπές
Εξέτασης αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 998/1979,
όπως ισχύει, καθίστανται αναρµόδιες για την εξέταση θεµάτων
που ανάγονται στο χαρακτηρισµό εκτάσεων που εµπίπτουν στο
χάρτη αυτόν. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία
του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν έχουν εξετασθεί, µέχρι την
ανάρτηση του δασικού χάρτη, καθώς και οι κατά την ανωτέρω διαδικασία υποθέσεις που εκκρεµούν στις Επιτροπές του άρθρου 10
του ως άνω νόµου, όπως ισχύει, υποβάλλονται ατελώς από εκείνον που τις είχε ασκήσει ως αντιρρήσεις στην αρµόδια Επιτροπή
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
β. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης του
δασικού χάρτη λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη:
αα. οι τελεσίδικες ενώπιον της Διοικήσεως, κατά τη διαδικασία
του άρθρου 14 του ν. 998/1979, πράξεις χαρακτηρισµού των Δασαρχών και οι αποφάσεις των Επιτροπών της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει και
ββ. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς οριοθετηµένων, ως
αναδασωτέων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 επ. του ν.
998/1979.»
7. Όπου στο άρθρο 28 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) αναφέρονται
οι λέξεις «δάση και δασικές εκτάσεις» νοούνται οι «δασικές εν
γένει εκτάσεις» του δασικού χάρτη της παρ. 1 του άρθρο 13 του
ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο
153 του παρόντος.
8. Η παρ. 1, η παρ. 3 και η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
3208/2003 (A’ 303) αντικαθίστανται, ως εξής:
«1α. Σε προθεσµία πέντε µηνών από την κύρωση του δασικού
χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρµογή
της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), αρχίζει η
σύνταξη του Δασολογίου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η
κατάρτιση και η τήρηση του οποίου γίνεται µε µέριµνα του Τµήµατος Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών.
Το δασολόγιο καταρτίζεται µε µορφή Βιβλίου Γενικού Δασολογίου
στο οποίο καταχωρούνται τα εµφαινόµενα στο δασικό χάρτη δάση
και δασικές εκτάσεις κατά ερίδες και κατά τρόπο ώστε να είναι
ευχερής η τήρησή του και σε ηλεκτρονική µορφή.
β. Οι εργασίες κατάρτισης στο σύνολό τους ή τµήµατα αυτών,
µπορούν να ανατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε ιδιωτικά
γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24 άρθρου
µόνου του π.δ. 541/1978 (Α’ 116), υπό τις οδηγίες, την επίβλεψη
και τον έλεγχο της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
γ. Την επιτελική αρµοδιότητα για την κατάρτιση, τήρηση, έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών, τη γενική υποστήριξη
σε µέσα και τον έλεγχο της προόδου των εργασιών σύνταξης του
ασολογίου έχει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.»
«3. Στη µερίδα του κάθε δάσους που βρίσκεται υπό δασοπονική
εκµετάλλευση αναγράφεται πέραν των παραπάνω γενικών στοιχείων και το είδος του δάσους (σπερµοφυές, διφυές, πρεµνοφυές), τα κύρια δασοπονικά είδη και η σύνθεσή τους (αµιγές,
µεικτό), η συνολική του έκταση, η ιδιοκτησιακή του κατάσταση και
άλλα προσδιοριστικά στοιχεία. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις που περιέχονται στο δασικό χάρτη και τελούν εκτός δασοπονικής εκµετάλλευσης, οι µερίδες τηρούνται κατά γεωγραφική ενότητα και
προσδιορίζονται σε αυτές τα τοπωνύµια, το είδος και η πυκνότητα
της βλάστησης, η συνολική έκταση, η χρήση της έκτασης και άλλα
προσδιοριστικά στοιχεία. Στο περιθώριο της κάθε µερίδας σηµειώνονται οι εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω καταστροφής ή αποψίλωσης της δασικής βλάστησης, καθώς και οι
εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του
ν.
998/1979, όπως ισχύει. Οι χάρτες που απεικονίζουν τις εκτάσεις
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των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως
ισχύει, τίθενται σε χωριστό φάκελο».
«4. Αντίγραφο του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταρτιζόµενου δασολογίου, καθώς και οι µετά την κατάρτισή του τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις αποστέλλονται
στην Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδοµών τής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προκει ένης της καταχώρισης τους στην τηρού ενη από αυτήν
Τράπεζα Πληροφοριών Δασικής Γης. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα θέµατα σχετικά µε
την ίδρυση και τη λειτουργία της ως άνω Τράπεζας Πληροφοριών
Δασικής Γης.»
9. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003, προστίθεται
παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται
Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε αρµοδιότητα τον, κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν.
998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισµό των περιλαµβανοµένων στον
κυρωµένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα, προκει ένης της εφαρµογής των περί των επιτρεπτών επεµβάσεων ως
και των λοιπών διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας.
Η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποτελείται από
τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης
Δασών ως πρόεδρο, τον Προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης
Δασών και έναν δασολόγο τού οικείου Δασαρχείου που αφορά ο
δασικός χάρτης. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο στην επιτροπή συµµετέχει ένας δασολόγος τής οικείας Διεύθυνσης Δασών ή δασολόγος που υπηρετεί σε όµορη
Περιφερειακή Ενότητα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο γραµµατέας της, ο οποίος
είναι υπάλληλος Δ.Ε. διοικητικού υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων µπορεί να
υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συµβουλίου Δασών
από όποιον έχει έννοµο συµφέρον εντός προθεσµίας σαράντα
πέντε (45) ηµερών. Τα µέλη της παραπάνω επιτροπής δεν αµείβονται.»
10. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4280/2014 (A’159) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. α) Στην περίπτωση ορίων οικισµών της περίπτωσης β’ της
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, ως ισχύει, εντάσσονται
και τα περιγράµµατα οικισµών, όπως τα όρια τους περιγράφονται
στις πράξεις της Διοίκησης «περί καθορισµού ορίων οικισµών νοµίµως υφισταµένων του έτους 1923» δυνάµει του ν.δ. 532/1970
(Α’103) ή δυνάµει των κανονιστικών αποφάσεων αυτού που εκδόθηκαν έως τη δηµοσίευση του ν. 998/1979. Τα ως άνω όρια αποτυπώνονται ως εµφαίνονται στα σχετικά συνηµµένα διαγράµµατα,
που είναι δηµοσιευµένα σε Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και όπως έχουν εφαρµοστεί στο έδαφος.
β) Η ως άνω διάταξη, δεν εφαρµόζεται για νοµίµως υφιστάµενα
κτίσµατα, καθώς και για την έκταση που αντιστοιχεί στο όριο αρτιότητας σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης
της σχετικής άδειας, τα οποία εντάσσονται στην περίπτωση α’ της
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν κατ` εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας για
την προστασία των ως άνω κτισµάτων και εκτάσεων ανακαλούνται
αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του παρόντος. Επί των ως άνω
κτισµάτων και εκτάσεων δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας πλην των περιπτώσεων κοινοχρήστων χώρων
πρασίνου, πάρκων και αλσών. Κατά τη διαδικασία έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης, τοπικού χωρικού σχεδίου ή και ρυµοτοµικού
σχεδίου απαιτείται η σύνταξη και έγκριση προηγούµενης µελέτης
περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύµφωνα µε προδιαγραφές που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
11. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 (Α’ 67) καταργείται
και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Σε ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή µέσα σε
οικισµό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή µέσα σε οικισµό κάτω
των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νοµέας του θεωρείται
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κύριος έναντι του Δηµοσίου εφόσον:
α) νέµεται, µέχρι έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, µε νόµιµο τίτλο από επαχθή
αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση
της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη ή
β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός
εάν κατά την κτήση της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη. Η διάταξη
της περίπτωσης β’ εφαρµόζεται για ακίνητο εµβαδού µέχρι 2.000
τ.µ.. Για ενιαίο ακίνητο εµβαδού µεγαλύτερου των 2.000 τ,µ., η διάταξη εφαρµόζεται µόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά την
31.12.2002 κτίσµα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα
τοις εκατό (30%) του ισχύοντος συντελεστή δόµησης στην περιοχή.
Στο χρόνο νοµής που ορίζεται στις περιπτώσεις α’ και β’ προσµετράται και ο χρόνος νοµής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε
µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νοµέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ..
2. Οι ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύουν
για εκτάσεις που στο σχέδιο πόλης ή στους οικισµούς αποτελούν
κοινόχρηστους χώρους ή πάρκα και άλση.»
12. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (A’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Δηµόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου
δικαιώµατος, και µπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωµάτων του.
Η εταιρεία «EKXA Α.Ε.» παρέχει υποχρεωτικά στις αρµόδιες
Υπηρεσίες του Ελληνικού Δηµοσίου για τον υπό κτηµατογράφηση
Ο.Τ.Α. τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισµών προϋφιστάµενων
του έτους 1923, οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 (A’ 169), διανοµών και αναδασµών, καθώς και
τυχόν εγκεκριµένες πολεοδοµικές µελέτες και ρυµοτοµικά σχέδια,
τα οποία λαµβάνει υπόψη της και εφαρµόζει κατά τη διαδικασία
κτηµατογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού Δηµοσίου επί
δασών και δασικών εκτάσεων λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη
από τις οικείες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δηµοσίου τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση ούτε ένσταση ή αίτηση διόρθωσης στις περιπτώσεις του εδαφίου α’ της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.
Η εταιρεία «EKXA Α.Ε» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρµόδια
για την υπό κτηµατογράφηση περιοχή Κτηµατική Υπηρεσία του
Δηµοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηµατογράφησης, τα προσωρινά κτηµατολογικά διαγράµµατα της
ανάρτησης καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού
κτηµατολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί σε
δικαιούχο κυριότητας µε αιτία κτήσης τη χρησικτησία και των
οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν µετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50),
όπως ισχύει, τα γεωχωρικά δεδοµένα µε πλήρη αναφορά στα
ΚΑΕΚ των κτηµατολογικών διαγραµµάτων των πρώτων εγγραφών
για το σύνολο της κτηµατογραφούµενης περιοχής, χορηγούνται
υποχρεωτικά στις δηµόσιες αρχές που τα αιτούνται εφόσον θεµελιώνονται στην αίτηση λόγοι διασφάλισης των συµφερόντων του
Ελληνικού Δηµοσίου.»
Άρθρο 155
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
του Υποκεφαλαίου Α’
1. Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών:
α) των δύο (2) µηνών για την υποβολή πρότασης από τη Διεύθυνση Δασών στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.
3889/2010, ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο 153.
β) των τεσσάρων (4) µηνών για την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, µετά την
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άπρακτο πάροδο της οποίας οι εργασίες εκτελούνται από την
εταιρεία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο 153
γ) του ενός (1) µήνα για την αποστολή του χρονοδιαγράµµατος
από την εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται µε
το άρθρο 153,
δ) του ενός (1) µήνα για την παροχή από την εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε. παρέχει στους Ο.Τ.Α. δυνατότητα πρόσβασης, έσω διαδικτυακής εφαρµογής, στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που
χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3889/2010, ως αυτή τροποποιείται
µε το άρθρο 153
ε) του ενός (1) µήνα για την έκδοση απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισµού της οικιστικής πύκνωσης, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο 153, νοείται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος νόµου.
2. Η διαδικασία του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως το
άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 153 του παρόντος νόµου
ολοκληρώνεται µέσα σε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής:
α) οι δασικοί χάρτες ενηµερώνονται ή αναµορφώνονται, αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται, µε τις περιοχές της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως το
άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 153 του παρόντος νόµου.
β) ως προς τις περιοχές της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του ως
άνω άρθρου 23 ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24 του ν.
3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 153
του παρόντος νόµου, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία κύρωσης του δασικού χάρτη. Οι αντιρρήσεις
που εκκρεµούν κατά του δασικού χάρτη και οι οποίες αφορούν
εκτάσεις, που εµπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών της ανωτέρω περίπτωσης β’, τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο, προκειµένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής της παραγράφου 2 του
άρθρου 24 και να κριθούν από τις ΕΠ.Ε.Α. σύµφωνα µε την παρ. 3
του ως άνω άρθρου 24. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στους δικαιούχους.
3. Ο δασικοί χάρτες των περιοχών Άστρους και Δολιανών τής
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, οι οποίοι αναρτήθηκαν, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 27 του ν. 2664/1998, αφού συµπληρωθούν
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 153 του παρόντος νόµου, θεωρούνται και αναρτώνται για την υποβολή αντιρρήσεων κατά τις
διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 3889/2010, όπως αντικαθίστανται µε το άρθρο 153 του παρόντος νόµου και µε την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας κυρώνονται από τον Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και καθίστανται οριστικοί. Μέχρι
την ανάρτησή τους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 ν.
998/1979.
4. Οι δασικοί χάρτες που είτε αναρτήθηκαν, είτε κυρώθηκαν µερικά ή ολικά µέχρι την ισχύ τού παρόντος νόµου συµπληρώνονται
µε την προσθήκη εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν ετά την ανάρτηση ή την κύρωση τους καθώς και µε την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περ. 5α και 5β του άρθρου
3 του
ν. 998/1979 όπως ισχύει. Για τις εκτάσεις που προστίθενται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζονται οι διαδικασίες θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων και
κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του ν. 3889/2010, όπως τα
άρθρα αυτά αντικαθίστανται µε το άρθρο 153 του παρόντος
νόµου.
5. Oι δασικοί χάρτες που θεωρήθηκαν πριν από την έναρξη
ισχύος τού παρόντος νόµου συµπληρώνονται µε την προσθήκη
εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν µετά τη θεώρηση τους ως και µε
την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των
περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει,
εφαρµοζοµένων για το σύνολο του δασικού χάρτη των διαδικασιών θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του ν. 3889/2010, όπως τα άρθρα
αυτά αντικαθίστανται µε το άρθρο 153 του παρόντος νόµου.
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6. Η ανάρτηση των κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 5 και 6 του
παρόντος συµπληρωµένων δασικών χαρτών διενεργείται µέσα σε
προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δε µερική κύρωση τους µέσα σε προθεσµία πέντε (5)
µηνών, αρχοµένης από την ανάρτηση τους.
Εάν η τήρηση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου για
την ανάρτηση δεν είναι δυνατή λόγω µη έγκαιρης συµπλήρωσης
των δασικών χαρτών µε τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως
ισχύει, τότε οι χάρτες αναρτώνται εντός της ως άνω προθεσµίας
χωρίς τις ανωτέρω εκτάσεις. Στην τελευταία περίπτωση η συµπλήρωση, θεώρηση, ανάρτηση και κύρωση του δασικού χάρτη ως
προς τις εν λόγω εκτάσεις διενεργείται ξεχωριστά σε επόµενο
στάδιο, η ολοκλήρωση του οποίου δεν δύναται να υπερβεί τους
τέσσερις (4) µήνες από την ολική κύρωση του χάρτη ως προς τις
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
7. Οι κυρωµένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δασικοί
χάρτες, οι οποίοι δεν απαιτείται να συµπληρωθούν κατ’ εφαρµογή
της παραγράφου 5 του παρόντος, παρα ένουν σε ισχύ για τις
εκτάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
αναµορφούµενοι εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3889/2010, όπως το
άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την το άρθρο 153 του παρόντος
νόµου.
8. Για τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, έχουν κυρωθεί ερικώς, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 17 του ν. 3889/2010, για τους οποίους δεν απαιτείται η
κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου συµπλήρωση,
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στα άρθρα 18, 19 και 20 του ν.
3889/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται µε το άρθρο 153
του παρόντος νόµου.
9. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010 καταργούνται και η παράγραφος 7 αυτού αναριθµείται σε παράγραφο 5.
10. Στην εξαίρεση της παρ. 3β του άρθρου 31 του
ν.
4280/2014, ως τροποποιείται µε τον παρόντα, εντάσσεται και κάθε
έκταση, είτε δοµηµένη, είτε αδόµητη, των περιοχών της παραγράφου 3α του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, εφόσον πραγµατοποιήθηκε µεταβίβαση κυριότητας αυτής µε επαχθή αιτία κατά το
χρονικό διάστηµα από τις 8.8.2014 και έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
11. Με την επιφύλαξη των οριζο ένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται
κάθε διάταξη που ρυθµίζει µε τρόπο διαφορετικό τα θέµατα που
ρυθµίζονται µε τις διατάξεις τού παρόντος νόµου.»
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 156
Τροποποίηση των διατάξεων περί ελεγκτών δόµησης
Α1. Το εδάφιο α. της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011
(Α’249) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Αν
αα) Οι υποβαλλόµενες µελέτες δεν εκπονήθηκαν σύµφωνα µε
τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις ή σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα
στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος
δόµησης, επιβάλλεται σε βάρος του µελετητή µηχανικού η κύρωση της απαγόρευσης εκπόνησης και υπογραφής µελετών για
την έκδοση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης και η κύρωση
της απαγόρευσης επίβλεψης οικοδοµικών εργασιών από 1 έως 12
µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
ββ) Οι οικοδοµικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις
µελέτες που υποβλήθηκαν ή σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία
του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος δόµησης
επιβάλλεται σε βάρος του επιβλέποντος µηχανικού η κύρωση της
απαγόρευσης εκπόνησης και υπογραφής µελετών για την έκδοση
έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης και η κύρωση της απαγόρευσης επίβλεψης οικοδοµικών εργασιών από 1 έως 12 µήνες
ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.»
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Α2. Το εδάφιο γ. της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 (Α’
249) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του εποπτικού
συµβουλίου του άρθρου 17 µε βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο στ’ κατωτέρω, καταγράφονται στο µητρώο του
άρθρου 8 και κοινοποιούνται στις Υ.ΔΟΜ., οι οποίες τηρούν µητρώο των µηχανικών, στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές της
παρούσας παραγράφου και µεριµνούν για την εκτέλεση τους.»
Α3. Το εδάφιο στ’ της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011
(Α’ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι αρµόδιοι ελεγκτές δόµησης και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών δόµησης υποχρεούνται αµελλητί να ενηµερώσουν εγγράφως το αρµόδιο Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) του άρθρου 31, µόλις διαπιστώσουν
την τέλεση παραβάσεων της παρούσας παραγράφου. Το ΣΥΠΟΘΑ αφού εξετάσει την υπόθεση, βεβαιώνει τις παραβάσεις και
διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο προς το εποπτικό συµβούλιο του
άρθρου 17 προκειµένου αυτό να εισηγηθεί την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
Το εποπτικό συµβούλιο µετά από ακρόαση του ενδιαφεροµένου
εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επιβολή σε βάρος του µελετητή/ επιβλέποντα µηχανικού των προβλεπόµενων κυρώσεων του εδαφίου α’ (περ. αα’ και περ. ββ’) της
παρούσας παραγράφου.»
Α4. Η παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Για µικρές παραβάσεις στη δόµηση, λαµβανοµένων υπόψη
των ειδικότερων συνθηκών τέλεσης της πράξης, των συνεπειών
αυτής και του βαθµού του πταίσµατος του µηχανικού, δύναται να
επιβάλλεται σε βάρος του µηχανικού αντί των κυρώσεων του εδαφίου α’ (περ. αα’ και περ. ββ’ της παραγράφου 9 του παρόντος,
έγγραφη σύσταση, εφόσον ο µηχανικός δεν έχει υποπέσει σε
άλλη παράβαση στο παρελθόν.»
Β. Το άρθρο 10 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 10
Ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης
1. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης αποκτάται µε την εγγραφή
του στο Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης που τηρείται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης είναι ασυµβίβαστη µε την
ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
3. Οι ελεγκτές δόµησης υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3213/2003 (Α’309), όπως τροποποιήθηκε Α’160), σε περίπτωση
που διενεργήσουν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας
άνω των 1000 τ.µ.»
Γ1. Το άρθρο 12 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 12
Προϋποθέσεις εγγραφής
στο Μητρώο ελεγκτών δόµησης
1. Στο µητρώο των ελεγκτών δόµησης εγγράφονται οι ενδιαφερόµενοι µηχανικοί µε δικαίωµα εκπόνησης µελέτης ή επίβλεψης
κτιριακών έργων, οι οποίοι είναι:
α) διπλωµατούχοι µηχανικοί, µέλη του Τ.Ε.Ε. ή
β) πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, µέλη της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., ή
γ) µηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών
προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή της σχετικής κοινοτικής
και εθνικής νοµοθεσίας.
2. Στο µητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες ελεγκτών:
α) Στην κατηγορία Ι εγγράφονται οι µηχανικοί, ανεξαρτήτως του
χρονικού διαστήµατος της επαγγελµατικής τους εµπειρίας. Οι
ελεγκτές της κατηγορίας Ι δύνανται να διενεργούν ελέγχους για

κτίρια και κατασκευές επιφάνειας έως 250 τ.µ. ή για εγκαταστάσεις.
β) Στην κατηγορία ΙΙ εγγράφονται οι διπλωµατούχοι µηχανικοί,
µέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος τουλάχιστον πέντε (5) ετών, οι πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι µέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τουλάχιστον για πέντε (5)
έτη, καθώς και οι µηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση
επαγγελµατικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή
επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι ελεγκτές
της κατηγορίας ΙΙ δύνανται να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και
κατασκευές επιφάνειας έως 1.000 τ.µ. ή για εγκαταστάσεις.
γ) Στην κατηγορία ΙΙΙ εγγράφονται οι διπλωµατούχοι µηχανικοί,
µέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος τουλάχιστον δέκα (10) ετών, οι πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι µέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τουλάχιστον για δέκα
(10) έτη καθώς και οι µηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση
επαγγελµατικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή
επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Οι ελεγκτές
της κατηγορίας III δύνανται να διενεργούν ελέγχους για όλα τα
κτίρια και κατασκευές, ανεξαρτήτως επιφάνειας, καθώς και για εγκαταστάσεις.
Το αντικείµενο ελέγχου ανά κατηγορία και το είδος εργασιών
προσδιορίζεται αντίστοιχα µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα εκπόνησης µελετών και διενέργειας επιβλέψεων των µηχανικών ελεγκτών δόµησης, κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσεως επαγγέλµατος, µετά από
υποβολή ηλεκτρονικής τυποποιηµένης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίτηση, µε συνηµµένο ηλεκτρονικό φάκελο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την τήρηση του Μητρώου
και την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Γ2. Το άρθρο 13 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) καταργείται.
Δ. Το άρθρο 14 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 14
Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης
1. Το Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης καταρτίζεται και τηρείται στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, όπου εγγράφονται µε αύξοντα Αριθµό
Μητρώου οι ελεγκτές δόµησης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται
ανά Αποκεντρωµένη Διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας του Μηχανικού. Κάθε ελεγκτής δόµησης, κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελµατική του έδρα.
2. Ο αριθµός Μητρώου των ελεγκτών δόµησης αναγράφεται
υποχρεωτικά στις πράξεις των ελεγκτών δόµησης.
3. Η εγγραφή των ελεγκτών δόµησης στο Μητρώο έχει ισχύ
πέντε (5) έτη, η οποία και θα µπορεί να παρατείνεται µετά τη λήξη
της µε ηλεκτρονική αίτηση του ελεγκτή για περαιτέρω χρονικά
διαστήµατα διάρκειας πέντε (5) ετών».
Ε. Το άρθρο 17 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 17
Σύσταση Εποπτικού Συµβουλίου
1. Συνιστάται επταµελές Εποπτικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και αποτελείται από:
α. Πάρεδρο του γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του, ως
Πρόεδρο του Συµβουλίου
β. τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
γ. τον Γενικό Διευθυντή του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
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δ. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών
Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
ε. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών
και Γεωχωρικών Πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε θέµατα
πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται από
την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών του Μητρώου του άρθρου 12 µετά
από ηλεκτρονική κλήρωση,
ζ. έναν πτυχιούχο µηχανικό, εκπρόσωπο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., µε εµπειρία σε θέµατα µελέτης και επίβλεψης κτιριακών έργων, µε τον
αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται από την κατηγορία ΙΙΙ των
ελεγκτών του Μητρώου του άρθρου 12 µετά από ηλεκτρονική κλήρωση.
2. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ως Γραµµατέας του Συµβουλίου, µε τον αναπληρωτή του.
3. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ. α
– ε της παραγράφου 1 του παρόντος είναι τριετής, ενώ η θητεία
των µελών υπ’ αριθµ. στ και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος
είναι ετήσια.»
ΣΤ. Στο άρθρο 31 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) προστίθεται εδάφιο
ε’ ως εξής:
«ε. διερευνούν τις υποθέσεις τέλεσης των παραβάσεων της
παρ. 9 του άρθρου 7 του νόµου 4030/2011, που διαβιβάζονται από
τους ελεγκτές δόµησης και τις υπηρεσίες δόµησης και προωθούν
το σχετικό φάκελο στο Εποπτικό Συµβούλιο του άρθρου 17 προκειµένου αυτό να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων.»
Ζ. Η περ. δ’ του άρθρου 32 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ επιλέγονται από την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών του
Μητρώου του άρθρου 12 µετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η θητεία των εκπροσώπων του ΤΕΕ είναι εξάµηνη.»
Η1. Το υφιστάµενο µέχρι την 29η Μαρτίου 2016 Μητρώο παραµένει σε ισχύ µέχρι τη δηµιουργία και οργάνωση του νέου Μητρώου Ελεγκτών Δόµησης του άρθρου 12 του ν. 4030/2011, ως
αυτό τροποποιείται µε το άρθρο 4Γ του παρόντος, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης
παρατείνεται η ισχύς όλων των υφιστάµενων µέχρι την 29η Μαρτίου 2016 αδειών ελεγκτών δόµησης.
Η2. Οι υποθέσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά µηχανικών ή επιβλεπόντων µηχανικών σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 των οποίων η διερεύνηση έχει ξεκινήσει
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εισάγονται στο Εποπτικό
Συµβούλιο του άρθρου 17 για επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων, κατόπιν εξέτασής τους από το Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 157
Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
1. Το άρθρο 42 του ν. 4042/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 42
(άρθρο 26 της Οδηγίας)
Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
1. Καθιερώνεται ηλεκτρονικό µητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη
συστηµατική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και
διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και την καταχώριση κάθε οργανισµού ή επιχείρησης που παράγει ή πραγµατοποιεί εργασίες
επεξεργασίας αποβλήτων και εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209) ή συλλέγει και µεταφέρει
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απόβλητα σε επαγγελµατική βάση και έχει υποχρέωση να διαθέτει
άδεια συλλογής σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 36
του παρόντος. Υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού.
2. Στο ΗΜΑ εισάγονται υποχρεωτικά, µέσω διαδικτύου, από
κάθε ως άνω οργανισµό ή επιχείρηση, στοιχεία και πληροφορίες
σχετικά µε την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων για όλα τα
είδη των αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 45 παρ.3 του παρόντος. Ιδίως
δε εισάγονται οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της παραγράφου
2 του άρθρου 12 της υπ’ αριθµ. 50910/2727 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωρο.τ.α.ξίας και
Δηµόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Εµπορικής Ναυτιλίας
( Β’ 1909), καθώς και οι Ετήσιες Εκθέσεις του εδαφίου γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας (Β`
383), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της
υπ’ αριθµ. 8668/2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Β’287). Οι
Ο.Τ.Α. του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου εισάγουν επιπροσθέτως τους αριθµούς αδειών κυκλοφορίας των απορριµµατοφόρων τους.
3. 1. Το ΗΜΑ συµµορφώνεται πλήρως µε τους κανόνες και τα
πρότυπα σχεδιασµού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών
τόπων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της ΥΑΠ/ Φ.40.4/1/989 (Β’
1301/12.4.2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και ιδίως διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του µε το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
του άρθρου 18 του ν. 4014/2011 και εφόσον κρίνεται σκόπιµο και
µε άλλα µητρώα του δηµόσιου τοµέα.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν.
4042/2012 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των εκάστοτε συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται τα
ειδικότερα µέτρα και οι όροι για τη διαχείριση συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων.»
3. Στο άρθρο 38 του ν. 4042/2012 προστίθεται παράγραφος 8
ως εξής:
«8. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται τα
αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται:
α) ότι η παραγωγή και η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων (όπως η συλλογή, η µεταφορά, η αποθήκευση, η επεξεργασία
τους και η ασφαλής τελική διάθεση τους) διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρθρο 14,
β) η ιχνηλασιµότητα, από την παραγωγή έως τον τελικό προορισµό, καθώς και ο έλεγχος των µη επικίνδυνων αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20.
Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µπορεί η κοινή απόφαση να επεκτείνεται σε ειδικότερα θέµατα διαχείρισης µη επικινδύνων αποβλήτων.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4042/2012 καταργείται.
Άρθρο 158
Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012, όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 84 του ν. 4316/ 2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στο άρθρο 10 της κ.υ.α. µε αριθµό Η.Π. 50910/ 2727/2003
(Β’ 1909) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Προς το σκοπό άµεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες
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δεν υπάρχει άλλος νόµιµος εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόµενος
από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασµό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.ΔΑ.) ούτε νόµιµος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης
κατά την παράγραφο η’ του άρθρου 2 της κ.υ.α.
υπ’ αριθµ.
29407/3508/2002 (Β’1572), ο τρόπος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήµων των αντίστοιχων διαχειριστικών
ενοτήτων µπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων και εγκεκριµένων ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για
χρονικό διάστηµα έως τρία έτη, µε απόφαση του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσότερων εµπλεκοµένων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε κοινή
απόφαση των Συντονιστών αυτών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Το χρονικό διάστηµα δύναται να παραταθεί έως και δύο έτη
πλέον της τριετίας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο µε απόφαση που
θα εκδοθεί µε την ίδια ακριβώς διαδικασία.
Για την έκδοση της απόφασης λαµβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΣΑ και το
συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ. Με την απόφαση τίθενται
όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης υποδοµών που προβλέπονται από το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α..
Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αντιστοιχία και για την περίπτωση
κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί ή παύσει µε απόφαση του αρµόδιου για τη διαχείρισή του οργάνου.»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 159
Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής – Αποστολή
Συνιστάται Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής, της
οποίας προΐσταται Γενικός Γραµµατέας, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 3. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής αποτελεί αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία, υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή:
(α) Το σχεδιασµό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής
Στρατηγικής (ΕΨΣ), µε έµφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συµπεριλαµβανοµένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυζωνικών υποδοµών, και στην
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και την υποβολή της στον Πρωθυπουργό
προς έγκριση.
(β) Την παρακολούθηση της εφαρµογής και το συντονισµό των
Υπουργείων αναφορικά µε τις επιµέρους δράσεις υλοποίησης
της ΕΨΣ.
(γ) Την αποτίµηση της υλοποίησης της ΕΨΣ και τη διατύπωση
σχετικών προτάσεων στα αρµόδια Υπουργεία και φορείς.
(δ) Τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας για θέµατα που άπτονται της ΕΨΣ.
Άρθρο 160
Αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Πολιτικής
1. H Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής:
(α) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία, πενταετές
σχέδιο για την ΕΨΣ, το οποίο εξειδικεύεται σε στόχους ανά
Υπουργείο.
(β) Συντονίζει τα Υπουργεία αναφορικά µε την εκπόνηση επιµέρους δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ εκδίδοντας δεσµευτικές
οδηγίες για τις υπηρεσίες και εγκρίνει τις δράσεις αυτές. Τα
Υπουργεία αποστέλλουν στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής ενηµέρωση για την πορεία σχεδιασµού και υλοποίησης
των σχετικών δράσεων, όποτε αυτό ζητηθεί.
(γ) Σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει τις επιχειρησιακές δράσεις των δοµών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

στο κράτος και τους φορείς του και τις ενσωµατώνει στην ΕΨΣ.
Στο πλαίσιο αυτό αναλαµβάνει:
αα. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό πολιτικών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο κράτος και τους φορείς του
στα πεδία των υποδοµών, της εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης
και της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ Το συντονισµό της εκπόνησης τοµεακών και εξειδικευµένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της εναρµόνισής τους µε την ΕΨΣ.
γγ. Το συντονισµό και την παρακολούθηση των δράσεων στον
τοµέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία µε τους
κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
δδ. Την εναρµόνιση και παρακολούθηση της εφαρµογής του
κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δηµόσιας Διοίκησης.
εε. Την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραµµάτων καθώς και των
εξελίξεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) και κατόπιν την προσαρµογή και ενσωµάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
στστ. Tην κατάρτιση σχεδίου οικονοµικοτεχνικού προγράµµατος ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινωνιών στο δηµόσιο
τοµέα καθώς και απολογισµού υλοποίησης των προγραµµάτων
αυτών.
ζζ. Το σχεδιασµό, προώθηση, συντονισµό και παρακολούθηση
των πολιτικών ασφάλειας για τα συστήµατα και τις υποδοµές
πληροφορικής και επικοινωνιών του Δηµόσιου Τοµέα.
(δ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε άλλα κράτη για την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική εκπροσωπώντας τη χώρα.
Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν σε όλους τους τοµείς της ψηφιακής πολιτικής και συντονίζει τους κατά περίπτωση εµπλεκόµενους φορείς, α) για τη
διαµόρφωση των εθνικών θέσεων σε σχέση µε τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της
στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, και β) για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο, αφού την ενσωµατώσει στην ΕΨΣ.
(ε) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης διαδικασιών στον τοµέα της αρµοδιότητάς της και διαµορφώνει προς
τούτο ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής έργων.
(στ) Συνεργάζεται µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σε
θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Πολιτικής,
(ζ) Στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων:
αα. συνεργάζεται µε τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δοµές ΕΣΠΑ
των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαµόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, σύµφωνων µε την ΕΨΣ, οι οποίες χρηµατοδοτούνται µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και
άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραµµατισµός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων
του
ΕΣΠΑ,
ο
οποίος
επικαιροποιείται όποτε απαιτείται.
ββ. προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης,
εντός ενός µηνός από τη παραλαβή τους, ως προς την συµβατότητά τους µε την ΕΨΣ, πριν την κατάθεσή τους στην αρµόδια
Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευση της σχετικής προθεσµίας
τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριµένα από τη ΓΓΨΠ,
γγ. γνωµοδοτεί ως προς την έκδοση της απόφασης του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε την οποία
εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων για την
ψηφιακή ανάπτυξη,
δδ. συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μεταρρύθµιση του Δηµόσιου Τοµέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
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(η) Συνεργάζεται µε τις Ανεξάρτητες και Ρυθµιστικές Αρχές
που αφορούν στο αντικείµενό της (ενδεικτικά: ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ,
ΑΔΑΕ).
(θ) Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Αντιµετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT) και την Τεχνικής φύσεως Αρχή
Ασφάλειας Πληροφοριών (INFOSEC) της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στους τοµείς της αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής.
(ι) Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έργα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δηµοσίου τοµέα κατά τη φάση της υλοποίησής τους, ώστε να
διασφαλίζεται η εναρµόνισή τους µε την ΕΨΣ, εντοπίζει καθυστερήσεις και προτείνει λύσεις, συγκεντρώνει καλές πρακτικές
καινοτόµων δράσεων για ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών
και φορέων.
(ια) Συνεργάζεται µε τα Υπουργεία και τους άλλους φορείς του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα παρακολουθώντας
την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και την εφαρµογή τοµεακών και εξειδικευµένων σχεδίων δράσης, διασφαλίζοντας την εναρµόνισή τους µε την ΕΨΣ.
Στο πλαίσιο αυτό:
αα. Εισηγείται την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρµογών και συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δηµόσιο και ευρύτερο Δηµόσιο
Τοµέα, καθώς και εξειδικευµένων εφαρµογών και συστηµάτων
σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
ββ. Συντονίζει όλες τις δράσεις και έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δηµόσιου και ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα, υποστηρίζοντας τις επιµέρους δοµές του κράτους και παρέχοντας
συµβουλευτική υποστήριξη.
(ιβ) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τους Υπουργούς Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, καθώς και τους
κατά περίπτωση αρµόδιους υπουργούς για το συντονισµό του
σχεδιασµού, της υλοποίησης και της λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων που αφορούν θέµατα δηµοσίων εσόδων, δαπανών και επενδύσεων µε στόχο τη βελτιστοποίηση της
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας τους.
(ιγ) Δύναται να προτείνει –ως δικαιούχος- δράσεις στο ΕΣΠΑ
ή άλλες συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις καθώς και έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικές µε τις αρµοδιότητες της ΓΓΨΠ.
(ιδ) Συνεργάζεται µε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συµβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής ΤΠΕ, καθώς και για προµήθειες
αγοράς υπηρεσιών, εξοπλισµού, λογισµικού, δικτύων και υλικού
ΤΠΕ, τα οποία χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τα Υπουργεία,
όλους τους φορείς του Δηµοσίου, τους εποπτευόµενους φορείς
και τις διαχειριστικές αρχές.
(ιε) Επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας µεταξύ των νέων προτεινόµενων και υφιστάµενων υποδοµών ΤΠΕ και επιβλέπει ότι ο
υπόλοιπος κύκλος των νέων έργων συµµορφώνονται µε αυτούς.
(ιστ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες
και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(ιζ) Παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρµόζει και προτείνει την ενσωµάτωσή τους στην ΕΨΣ και εποπτεύει την εφαρµογή τους στο
Δηµόσιο Τοµέα.
(ιη) Δηµιουργεί πρότυπο µοντέλο κοστολόγησης έργων και
δράσεων ΤΠΕ µε σκοπό την απλοποίηση των υφιστάµενων διαδικασιών.
(ιθ) Προβαίνει στην ανά έτος αποτίµηση της εφαρµογής της
ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης για την Ψηφιακή
Πολιτική και προχωρεί στην αναδιαµόρφωσή τους µε βάση την
αποτίµηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που η αναδιαµόρφωση
κριθεί αναγκαία.
(κ) Τηρεί στατιστικά και αλλά δεδοµένα και πληροφορίες σχε-
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τικά µε τα συστήµατα και εργαλεία ΤΠΕ που είναι σε λειτουργία,
τα οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αµελλητί.
(κα) Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής µε την χρήση δεικτών, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα.
(κβ) Παρακολουθεί το σύνολο της νοµοθεσίας που σχετίζεται
µε το πεδίο εφαρµογής του παρόντος και προτείνει στους αρµόδιους Υπουργούς θεσµικές και νοµοθετικές αλλαγές που συνεισφέρουν στην προστασία των πληροφοριακών και ψηφιακών
δικαιωµάτων του καταναλωτή και του πολίτη, ιδίως την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
των ψηφιακών κοινών
(κγ) Συνεργάζεται µε την Μονάδα Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέµατα ανοιχτής διακυβέρνησης και προτείνει,
σε συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ, σχετικά µε τις αρµοδιότητές του
εκπαιδευτικά προγράµµατα.
(κδ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του άρθρου 9 «Προσβασιµότητα» της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν. 4074/2012, Α’ 88) ως προς τις ΤΠΕ και
ενηµερώνει το σηµείο αναφοράς για την παρακολούθηση της
εφαρµογής της Σύµβασης και το συντονιστικό µηχανισµό για τη
διευκόλυνση των σχετικών µε αυτή δράσεων.
(κε) Ορίζει πρότυπα και κανόνες δηµιουργίας και διατήρησης
αποθετηρίων εφαρµογών και εποπτεύει την υλοποίησή τους, µε
σκοπό την επαναξιοποίησή τους µέσω της δηµιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δοµικών µονάδων λογισµικού που απαρτίζουν
τα πληροφορικά συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης.
(κστ) Συγκροτεί µητρώο των µητρώων του Ελληνικού Δηµοσίου. Θέτει τα πρότυπα οργάνωσης, διασύνδεσης, διαλειτουργικότητας, εφαρµογών και αυθεντικοποίησης πρόσβασης,
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, σε όλα τα Μητρώα και σχετικά συστήµατα, και εποπτεύει την εφαρµογή τους.
2. Από το πεδίο εφαρµογής των παραπάνω αρµοδιοτήτων της
Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής εξαιρούνται:
α) τα διαβαθµισµένα συστήµατα επικοινωνιών και πληροφορικής του δηµόσιου τοµέα,
β) τα συστήµατα επικοινωνιών και πληροφορικής (Σ.Ε.Π.) της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
Άρθρο 161
Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής
1. Συστήνεται θέση Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής
µε βαθµό πρώτο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και τετραετή
θητεία. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής διορίζεται µε
απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αντί διορισµού µπορεί µε όµοια απόφαση να γίνει ανάθεση καθηκόντων της θέσης του Γενικού
Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής σε ανώτατο δηµόσιο υπάλληλο
ή λειτουργό, µε ειδίκευση στα θέµατα Ψηφιακής Πολιτικής.
2. Αναφορικά µε την ανανέωση και τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α’
33).
3. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής υποχρεούται σε
δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3213/2003 (Α’ 309).
4. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής προΐσταται των
υπηρεσιών και του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής και συνεπικουρεί τον Πρωθυπουργό στο πρόγραµµα εφαρµογής του κυβερνητικού έργου για την ψηφιακή
ανάπτυξη και στρατηγική. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του
Υπουργικού Συµβουλίου ή και άλλων συλλογικών κυβερνητικών
οργάνων, όταν καλείται προς τούτο από τον Πρωθυπουργό.
Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον
Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού.
Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής συµµετέχει ως αντιπρόεδρος µε δικαίωµα ψήφου στην Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ).
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5. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής στο πλαίσιο της
συνεργασίας του µε τους αρµόδιους Γενικούς Γραµµατείς ή
Υπουργούς σχετικά µε τη διαµόρφωση πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγική µπορεί να εισηγείται νοµοθετικές
και κανονιστικές ρυθµίσεις.
6. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας αποτελούµενες από στελέχη των συντονιζοµένων υπηρεσιών ή φορέων, από εµπειρογνώµονες και
ιδιώτες για τη µελέτη σχετικών µε τις αρµοδιότητές του θεµάτων.
7. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής ορίζει τον
Εθνικό Ψηφιακό Πρωταθλητή.
8. Με απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής µπορεί
να µεταβιβάζει δικαίωµα υπογραφής «µε εντολή Γενικού Γραµµατέα» στους προϊσταµένους των Μονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής.
9. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραµµατείς των
Υπουργείων εφαρµόζονται αναλόγως και για τον Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
για τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής.
Άρθρο 162
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής
Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής διαρθρώνεται στις
εξής οργανικές µονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου:
α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
β) Μονάδα Α’ – Σχεδιασµού, Στρατηγικής και Συντονισµού,
γ) Μονάδα Β’ – Έργων,
δ) Μονάδα Γ’ - Προτύπων,
ε) Μονάδα Δ’ - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης,
στ) Μονάδα Ε’ – Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης.
Άρθρο 163
Αρµοδιότητες Οργανικών Μονάδων
της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής.
Το Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής
παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη και κάθε αναγκαία στήριξη
για την άσκηση των καθηκόντων αυτού, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, αποδελτίωση και τήρηση αρχείου.
2. Η Μονάδα A’- Σχεδιασµού, Στρατηγικής και Συντονισµού:
(α) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία, πενταετές
σχέδιο για την ΕΨΣ, το οποίο εξειδικεύεται σε στόχους ανά
Υπουργείο. Η κατάρτιση της ΕΨΣ λαµβάνει υπόψη της τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία
στις δράσεις του.
(β) Συντονίζει τα Υπουργεία αναφορικά µε την εκπόνηση επιµέρους δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ εκδίδοντας δεσµευτικές
οδηγίες για τις υπηρεσίες και εγκρίνει τις δράσεις αυτές. Τα
Υπουργεία αποστέλλουν στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής ενηµέρωση για την πορεία σχεδιασµού και υλοποίησης
των σχετικών δράσεων, όποτε αυτό ζητηθεί.
(γ) Σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει τις επιχειρησιακές δράσεις των δοµών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στο κράτος και τους φορείς του και τις ενσωµατώνει στην ΕΨΣ.
Στο πλαίσιο αυτό αναλαµβάνει:
αα. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό πολιτικών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία των υποδοµών, της εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης και της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ. Το συντονισµό της εκπόνησης τοµεακών και εξειδικευµένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της εναρµόνισής τους µε τη στρατηγική για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή στρατηγική της
χώρας.
γγ. Το συντονισµό και την παρακολούθηση των δράσεων στον
τοµέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία µε τους
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κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
δδ. Την εναρµόνιση και παρακολούθηση εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δηµόσιας
Διοίκησης.
εε. Την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραµµάτων καθώς και των
εξελίξεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) και κατόπιν την προσαρµογή και ενσωµάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
στστ. Η κατάρτιση σχεδίου οικονοµικοτεχνικού προγράµµατος
ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινωνιών στο δηµόσιο
τοµέα καθώς και απολογισµού υλοποίησης των προγραµµάτων
αυτών.
ζζ. Ο σχεδιασµός, η προώθηση, ο συντονισµός και η παρακολούθηση πολιτικών ασφάλειας για τα συστήµατα και τις υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών του Δηµόσιου Τοµέα.
(δ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε άλλα κράτη για την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική εκπροσωπώντας τη χώρα.
Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν σε όλους τους τοµείς της ψηφιακής πολιτικής και συντονίζει τους κατά περίπτωση εµπλεκόµενους φορείς, α) για τη
διαµόρφωση των εθνικών θέσεων σε σχέση µε τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της
στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, και β) για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο, αφού την ενσωµατώσει στην ΕΨΣ.
(ε) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης διαδικασιών στον τοµέα της αρµοδιότητάς της και διαµορφώνει προς
τούτο ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής έργων.
(στ) Συνεργάζεται µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σε
θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Πολιτικής.
(ζ) Στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων:
αα. συνεργάζεται µε τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δοµές ΕΣΠΑ
των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαµόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, σύµφωνων µε την ΕΨΣ, οι οποίες χρηµατοδοτούνται µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και
άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραµµατισµός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων
του
ΕΣΠΑ,
ο
οποίος
επικαιροποιείται όποτε απαιτείται,
ββ. προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης,
εντός ενός µηνός από τη παραλαβή τους, ως προς την συµβατότητά τους µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή
Πολιτική, πριν την κατάθεσή τους στην αρµόδια Διαχειριστική
Αρχή. Με την παρέλευση της σχετικής προθεσµίας τα τεχνικά
δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριµένα από τη
ΓΓΨΠ,
γγ. γνωµοδοτεί ως προς την έκδοση της απόφασης του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε την οποία
εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων για την
ψηφιακή ανάπτυξη,
δδ. συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μεταρρύθµιση του Δηµόσιου Τοµέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
(η) Συνεργάζεται µε τις Ανεξάρτητες και Ρυθµιστικές Αρχές
που αφορούν στο αντικείµενό της (ενδεικτικά: ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ,
ΑΔΑΕ).
(θ) Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Αντιµετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT) και την Τεχνικής Φύσεως Αρχή
Ασφάλειας Πληροφοριών (INFOSEC) της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στους τοµείς της αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής.
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(ι) Παρακολουθεί το σύνολο της νοµοθεσίας που σχετίζεται µε
το πεδίο εφαρµογής του παρόντος και προτείνει στους αρµόδιους Υπουργούς θεσµικές και νοµοθετικές αλλαγές που συνεισφέρουν στην προστασία των πληροφοριακών και ψηφιακών
δικαιωµάτων του καταναλωτή και του πολίτη, ιδίως την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
των ψηφιακών κοινών.
(ια) Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που
αφορούν την ηλεκτρονική προσβασιµότητα.
(ιβ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν την
ηλεκτρονική προσβασιµότητα, τόσο της υλικοτεχνικής υποδοµής
και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχοµένου,
καθώς και τη συµβατότητα των ΤΠΕ µε τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούν τα άτοµα µε αναπηρία.
(ιγ) Προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης ως
προς τη συµβατότητά τους µε τις προδιαγραφές που ορίζει το
Παράρτηµα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιµότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27
της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
3. H Μονάδα B’ - Έργων:
(α) Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έργα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δηµοσίου τοµέα, κατά τη φάση υλοποίησής τους, ώστε να
διασφαλίζεται η εναρµόνισή τους µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, εντοπίζει καθυστερήσεις στην σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων και έργων ψηφιακής ανάπτυξης των Υπουργείων και
φορέων του δηµοσίου και προτείνει λύσεις, συγκεντρώνει καλές
πρακτικές καινοτόµων δράσεων για ενηµέρωση των αρµοδίων
υπηρεσιών και φορέων.
(β) Συνεργάζεται µε τα Υπουργεία και τους άλλους φορείς του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα παρακολουθώντας
την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και την εφαρµογή τοµεακών και εξειδικευµένων σχεδίων δράσης, διασφαλίζοντας την εναρµόνισή τους µε την εθνική
στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη γενικότερη
ψηφιακή πολιτική της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό:
αα. Εισηγείται την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρµογών και συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δηµόσιο και ευρύτερο Δηµόσιο
Τοµέα, καθώς και εξειδικευµένων εφαρµογών και συστηµάτων
σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους φορείς.
ββ. Παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις δράσεις και έργα
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δηµόσιου και ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα.
(γ) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τους Υπουργούς Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθώς και τους
κατά περίπτωση αρµόδιους υπουργούς για το συντονισµό του
σχεδιασµού, της υλοποίησης και της λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων που αφορούν θέµατα δηµοσίων εσόδων, δαπανών και επενδύσεων µε στόχο τη βελτιστοποίηση της
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας τους.
(δ) Δύναται να προτείνει, ως δικαιούχος, δράσεις στο ΕΣΠΑ ή
άλλες συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις καθώς και έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικές µε τις αρµοδιότητες της ΓΓΨΠ.
4. Η Μονάδα Γ’- Προτύπων:
(α) Συνεργάζεται µε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συµβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής ΤΠΕ, καθώς και για προµήθειες
αγοράς υπηρεσιών, εξοπλισµού, λογισµικού, δικτύων και υλικού
ΤΠΕ, τα οποία χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τα Υπουργεία,
όλους τους φορείς του Δηµοσίου, τους εποπτευόµενους φορείς
και τις διαχειριστικές αρχές.
(β) Επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας µεταξύ των νέων προτεινόµενων και υφιστάµενων υποδοµών ΤΠΕ και επιβλέπει σε
συνεργασία µε τη Μονάδα Β’ ότι ο υπόλοιπος κύκλος των νέων
έργων συµµορφώνονται µε αυτούς.
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(γ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες
και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(δ) Παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρµόζει και προτείνει την ενσωµάτωσή τους στην Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Πολιτική και
εποπτεύει σε συνεργασία µε τη Μονάδα Β’ την εφαρµογή τους
στο Δηµόσιο Τοµέα.
(ε) Δηµιουργεί πρότυπο µοντέλο κοστολόγησης έργων και
δράσεων ΤΠΕ µε σκοπό την απλοποίηση των υφιστάµενων διαδικασιών.
5. Η Μονάδα Δ’ - Παρακολούθησης και αξιολόγησης:
(α) Προβαίνει στην ανά έτος αποτίµηση της εφαρµογής της
ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης για την Ψηφιακή
Πολιτική και κάνει προτάσεις προς τη Μονάδα Α’ για την αναδιαµόρφωσή τους µε βάση την αποτίµηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που η αναδιαµόρφωση κριθεί αναγκαία.
(β) Τηρεί στατιστικά και δεδοµένα και πληροφορίες σχετικά µε
συστήµατα και εργαλεία ΤΠΕ, τα οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες
και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αµελλητί.
(γ) Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής µε την χρήση δεικτών, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά
και τα διεθνή πρότυπα.
(δ) Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα της
ΕΨΣ ως προς την εφαρµογή της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας
µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών µε αναπηρία.
(ε) Αναπτύσσει µεθοδολογία πιστοποίησης και µηχανισµό παρακολούθησης της εφαρµογής του τηρουµένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιµότητας των υπηρεσιών και εφαρµογών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
(στ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του άρθρου 9 «Προσβασιµότητα» της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν.4074/2012) ως προς τις ΤΠΕ και ενηµερώνει
το σηµείο αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρµογής
της Σύµβασης και το συντονιστικό µηχανισµό για τη διευκόλυνση
των σχετικών µε αυτή δράσεων.
(ζ) Πραγµατοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρµογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιµότητας στα ψηφιακά έργα του Δηµοσίου και στα ψηφιακά έργα των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και πιστοποιεί το τηρούµενο επίπεδο ηλεκτρονικής προσβασιµότητας
των υπηρεσιών και εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτηµα Ι – Ενότητα
7 «Προσβασιµότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της Υπουργικής Απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Αξιολογεί τα αποτελέσµατα των
ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων µέτρων τα
οποία προτείνει προς ένταξη στο ΕΨΣ.
(η) Συνεργάζεται µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.) και άλλους αρµόδιους φορείς, προκειµένου να ενηµερώνεται για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
πολίτες και καταναλωτές µε αναπηρία από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δηµοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα.
6. Η Μονάδα E’ – Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης:
(α) Χειρίζεται τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής.
(β) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στη Γενική Γραµµατεία
Ψηφιακής Πολιτικής.
(γ) Παρέχει υποστήριξη στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, προϋπολογισµού και
µισθοδοσίας.
(δ) Υποστηρίζει την εσωτερική χρήση του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) της Γραµµατείας µε τη σύσταση ειδικού Γραφείου ΟΠΣ.
(ε) Συνεργάζεται µε την Μονάδα Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέµατα ανοιχτής διακυβέρνησης και προτείνει,
σε συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ, σχετικά µε τις αρµοδιότητές του
εκπαιδευτικά προγράµµατα.
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Άρθρο 164
Σύσταση Θέσεων
1. Στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής συνιστώνται πενήντα δύο (52) θέσεις προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµούς Α’- Δ’, µε άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής, ως
ακολούθως:
α) Μία (1) θέση µετακλητού υπαλλήλου, προϊσταµένου του
Γραφείου Γενικού Γραµµατέα,
β) Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, για το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
γ) Πέντε (5) θέσεις ειδικών συµβούλων για το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εξάµηνης διάρκειας, οι οποίες δύναται να
ανανεώνονται,
δ) Δεκατέσσερις (14) θέσεις για τη Μονάδα Α’ Σχεδιασµού,
Στρατηγικής και Συντονισµού, µία εκ των οποίων αποτελεί θέση
Προϊσταµένου,
ε) Έντεκα (11) θέσεις για τη Μονάδα Β’ Έργων, µία εκ των
οποίων αποτελεί θέση Προϊσταµένου,
στ) Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Γ’ Προτύπων, µία εκ των
οποίων αποτελεί θέση Προϊσταµένου,
ζ) Έξι (6) θέσεις για τη Μονάδα Δ’ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, µία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταµένου,
η) Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Ε’ – Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού, µία εκ των οποίων
αποτελεί θέση Προϊσταµένου,
θ) Δύο (2) θέσεις Νοµικών Συµβούλων, µε γνώσεις σε θέµατα
ΤΠΕ, συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και σε θέµατα Δικαίου Δηµοσίων Συµβάσεων και Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων.
ι) Μία (1) θέση για το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων,
µε γνώσεις σε θέµατα ΤΠΕ.
2. Η δοµή, οι αρµοδιότητες και η σύνθεση σε προσωπικό των
οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής µπορούν να µεταβάλλονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής.
3. Οι δύο θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του Γραφείου Γενικού
Γραµµατέα καλύπτονται µε απόσπαση από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που γίνεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θέση του µετακλητού υπαλλήλου προϊσταµένου του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα καλύπτεται είτε µε πρόσληψη που γίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
είτε µε απόσπαση υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό.
4. Οι θέσεις των ειδικών συµβούλων καλύπτονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του
οικείου ελευθέριου επαγγέλµατος.
5. Οι θέσεις προσωπικού µπορούν να καλύπτονται και µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η
απόσπαση διαρκεί τρία (3) χρόνια και µπορεί να παραταθεί για
µία ακόµη τριετία.
6. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, µε απόφαση του Πρωθυπουργού
ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής.
7. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη
Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής βαρύνει τον φορέα προέλευσης.
8. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις
νυχτερινές ώρες ή ηµέρες εξαιρέσιµες ή αργίες εφαρµόζονται
οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Οι απαιτούµενες πράξεις εκδίδονται από τον Γενικό Γραµµατέα
Ψηφιακής Πολιτικής.

9. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής υπάγεται ως προς την υπηρεσιακή
του κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά την βαθµολογική εξέλιξη,
την αξιολόγηση και την επιλογή προϊσταµένων, στις ισχύουσες
γενικές διατάξεις για τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Άρθρο 165
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο
Για τα θέµατα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής, συστήνονται αντίστοιχα υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο στη
Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής, τα οποία συγκροτούνται
και λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.
Άρθρο 166
Δαπάνες, Έλεγχος
1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής
Πολιτικής βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες
πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών. Κύριος Διατάκτης των
πιστώσεων ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής,
ο οποίος αναλαµβάνει µε αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.
2. Η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών και η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
του Υπουργείου Οικονοµικών εξυπηρετεί και τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής.
Άρθρο 167
Μεταβατικές διατάξεις
1. Με τον Οργανισµό της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος καταρτίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Επικρατείας αρµόδιου για το
συντονισµό του κυβερνητικού έργου εντός τριών (3) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι κατηγορίες και οι
κλάδοι, τα τυπικά προσόντα διορισµού σε θέσεις κάθε κλάδου,
τα καθήκοντα των κλάδων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
που αφορά στη στελέχωση των οργανικών µονάδων της ΓΓΨΠ.
2. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής:
α) καταρτίζει, βάσει όσων προβλέπονται στην περίπτωση α’
του άρθρου 1 του παρόντος, το ΕΨΣ ενσωµατώνοντας το εγκεκριµένο από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόµενης Γενιάς»,
β) προσδιορίζει τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης του έργου
της,
γ) εκπληρώνει την Αιρεσιµότητα 2. 1 του ΕΣΠΑ.
Άρθρο 168
Τροποποιούµενες - Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τυχόν
προβλεπόµενες αρµοδιότητες άλλων υπηρεσιών, που µε τον παρόντα νόµο ανατίθενται στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά
τα ρυθµιζόµενα µε τις διατάξεις του παρόντος θέµατα.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο
26 του ν. 4314/2014 (Α’ 265).
4. Η περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3882/2010
(Α’ 166) αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Τον Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής».
Άρθρο 169
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3979/2011 αντικα-
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θίσταται ως εξής:
«2. α. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του µονίµου και
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, για τα οποία σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώµη ή απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου, συγκροτείται
υπηρεσιακό συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού που αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Πρωθυπουργού
ως Πρόεδρο, ένα Σύµβουλο και έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), οι οποίοι υποδεικνύονται από
τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, για θητεία
δύο (2) ετών.
β. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά µέλη
του Συµβουλίου.
Αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται Γενικός Γραµµατέας άλλης Γενικής Γραµµατείας υπαγόµενης στον Πρωθυπουργό ή Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου. Αναπληρωτές των
δύο άλλων τακτικών µελών ορίζονται Πάρεδροι, ή Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο αυτού.
γ. Γραµµατέας του υπηρεσιακού συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του,ορίζονται µε την ως άνω απόφαση, µόνιµοι ή ιδιωτικού
δικαίου υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού.
δ. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό
Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού. Όταν λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συµβούλιο, αντί του Γενικού Γραµµατέα,
προεδρεύει Σύµβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται
µε τον αναπληρωτή του µε όµοια απόφαση, για θητεία δύο (2)
ετών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε. Για τη λειτουργία του Συµβουλίου ως Υπηρεσιακού ή Πειθαρχικού εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν το
µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δηµοσίου.
στ. Εισηγητής για τα θέµατα του ως άνω προσωπικού ορίζεται
χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Προϊστάµενος του Γραφείου Διοίκησης
και Οργάνωσης της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, και
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, προϊστάµενος
άλλου γραφείου της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 170
Διοικητικοί Γραµµατείς, Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραµµατείς, Τοµεακοί Γραµµατείς και Ειδικοί Τοµεακοί Γραµµατείς
1. Το άρθρο 6 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 6
1. Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραµµατέων Υπουργείων µε βαθµό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), που υπάγονται σε κάθε Υπουργό ή
Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραµµατείς αναλαµβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρµογή της πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την
Κυβέρνηση και τα όργανά της.
2. Περαιτέρω συνιστώνται µε βαθµό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) θέσεις Τοµεακών Γραµµατέων, ως προϊσταµένων των Γενικών Γραµµατειών του άρθρου 51 του π.δ. 63/2005
(A’ 98) και των Γενικών Γραµµατειών που έχουν συσταθεί µε
άλλες διατάξεις, καθώς και θέσεις Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων, ως προϊσταµένων των ενιαίων διοικητικών τοµέων του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 (A’ 98) και των Ειδικών Γραµµατειών
που έχουν συσταθεί µε άλλες διατάξεις.
3. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραµµατείς της
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παραγράφου 1 καθώς και οι Τοµεακοί και Ειδικοί Τοµεακοί Γραµµατείς της παραγράφου 2 τίθενται επικεφαλής της διοικητικής
ιεραρχίας των υπηρεσιών, των οποίων προΐστανται, και επιλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργικού Συµβουλίου, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραµµατέων καθώς και
των Τοµεακών και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων και ο τρόπος
άσκησής τους, όπως επίσης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόµατα των θέσεων των παρ. 1 και 2.»
2. Ο τίτλος του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) τροποποιείται ως εξής:
«Διαδικασία επιλογής Διοικητικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών
Διοικητικών Γραµµατέων, Τοµεακών Γραµµατέων και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α’33) τροποποιείται ως εξής:
«1. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο
6 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
οικείου Υπουργείου και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα
(10) ηµέρες τουλάχιστον. Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν
µέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψήφιοι που δεν
υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα. Το κατά το άρθρο 10 Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), αξιολογεί τα προσόντα
των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρµόδιο Υπουργό εισήγηση
µε τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους, µέχρι ένας (1)
εκ των οποίων θα µπορεί να επιλέγεται µεταξύ των υποψηφίων
που δεν υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα. Ο διορισµός ολοκληρώνεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει
υποχρεωτικά έναν από τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για
την επιλογή των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, το
Ε.Σ.Ε.Δ. λαµβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστηµονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια µε το
προβλεπόµενο περίγραµµα της προκηρυσσόµενης θέσης και την
πρότερη συνολικά διοικητική εµπειρία τους. Το Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτιµά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δοµηµένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται
υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον δέκα (10) υποψήφιοι για κάθε θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι (6) πρέπει να
είναι υποψήφιοι, µέλη του Μητρώου του άρθρου 1. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται µε
την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. στον Υπουργό. Η ως άνω διαδικασία
ακολουθείται και αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3).
Στην περίπτωση αυτή το Ε.Σ.Ε.Δ. υποβάλλει εισήγηση µε το σύνολο των υποψηφίων.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) καταργείται.
5. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η θητεία των ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση κατάργησης της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί ή της οργανωτικής δοµής της οποίας προΐστανται.»
6. Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13
του ν. 4369/2016 (Α’ 33) τροποποιούνται ως εξής:
«Έως τις 30.9.2016 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και οι κενές θέσεις του άρθρου
8, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Έως τις 31.12.2016
ολοκληρώνεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.»
7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α’
33) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Έως τις 30.9.2017 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις των Τοµεακών και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων της παραγράφου 2 του
άρθρου 6, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Έως τις
31.12.2017 ολοκληρώνεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.»
8. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α’ 33)
προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
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«1Α. Οι κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος υπηρετούντες Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς, προϊστάµενοι
Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους µέχρι την παύση τους µε απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί µέχρι τις 31.12.2017 για τους
Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων και τους Αναπληρωτές Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων, και µέχρι τις 30.6.2018 για τους
Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς, προϊσταµένους Γενικών και
Ειδικών Γραµµατειών, εκτός και αν οι θέσεις αυτές έχουν ήδη
καταργηθεί κατά την αναµόρφωση της νοµοθεσίας περί Κυβέρνησης και κυβερνητικών οργάνων. Σε περίπτωση κένωσης µε
οποιονδήποτε τρόπο θέσης Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου,
Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, Γενικού ή Ειδικού
Γραµµατέα, προϊσταµένου Γενικής ή Ειδικής Γραµµατείας, πριν
τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 1, αυτή πληρούται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και οι τοποθετούµενοι
σε αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους µέχρι την παύση
τους ή την κατάργηση της θέσης τους σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Σε περίπτωση που οι θητείες των επιλεγµένων στις
θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 συµπέσουν χρονικά µε τις θητείες των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών
Γραµµατέων, προϊσταµένων Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών,
οι αρµοδιότητες των τελευταίων συνίστανται στην εξασφάλιση
του πολιτικού συντονισµού και στην αποτελεσµατική υιοθέτηση
της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.»
9. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι διατάξεις που διέπουν τις θέσεις των Γενικών Γραµµατέων που προΐστανται αυτοτελών Γενικών Γραµµατειών, παραµένουν σε ισχύ.»
Άρθρο 171
Συγκρότηση υπηρεσιακών συµβουλίων
του άρθρου 30 του ν. 4369/2016
Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. α) Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµοδίου Υπουργού ή του
αρµοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συµβούλια µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
Τα Συµβούλια αυτά είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
αα) Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές
αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης, έχουν
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νοµό Αττικής, για
τα Υπηρεσιακά Συµβούλια που εδρεύουν στο Νοµό αυτό. Αν δεν
υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας µε
τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να οριστούν µέλη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που πληρούν
τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθµός των υπηρετούντων στην
έδρα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας
του Νοµού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους
αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
γγ) Γραµµατέας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και νόµιµος
αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό τουλάχιστον Γ’.
δδ) Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάµενος της οικείας υπηρεσίας
αρµόδιος για τα θέµατα προσωπικού, µε αναπληρωτή αυτόν που
νοµίµως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
εε) Η θητεία των µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων που
συγκροτούνται µε τις διατάξεις του παρόντος λήγει µε την επι-

λογή και τοποθέτηση προϊσταµένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007)
και του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν.3584/2007), οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συµβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), το αρµόδιο
όργανο του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του
Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).
β) Τα κοινά υπηρεσιακά συµβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. ανασυγκροτούνται µε βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
γ) Τα υπηρεσιακά συµβούλια των Ανεξάρτητων Αρχών, της
Ακαδηµίας Αθηνών, των Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ, του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων συγκροτούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 172
1. Η περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
(Α’ 309), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του ν.
4281/2014 (Α’ 160) και ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Οι Περιφερειάρχες, οι Δήµαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα
οικονοµικά των πολιτικών κοµµάτων της περίπτωσης β’.»
2. Η περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
και, όταν διοριστούν, οι Συντονιστές Αποκεντρωµένων Διοικήσεων (άρ. 28 του ν. 4325/2015), οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα µέλη των Περιφερειακών Συµβουλίων, καθώς και οι
Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των
Περιφερειών».
3. Η περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Οι Αντιδήµαρχοι, οι Πρόεδροι και τα µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά, των επιτροπών των Δήµων, οι Πρόεδροι και τα
µέλη των Δηµοτικών Συµβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες
Σύµβουλοι και τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων και οι Γενικοί
Διευθυντές των δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
των αµιγών ή µεικτών δηµοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω
Ο.Τ.Α. και των συνδέσµων Δήµων, καθώς και οι Προϊστάµενοι
των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήµων.»
4. Η περίπτωση λ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«λ. Τα µέλη όλων των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του
Δηµοσίου, οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων οποιασδήποτε
Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών
Υποθέσεων του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθµού, καθώς και οι υπάλληλοι των µονάδων αυτών που ασκούν
οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα.»
5. Στο άρθρο 1 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 222 του ν. 4281/2014, προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«5. Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή
σε αυτά σχετικού αιτήµατος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς
επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων
αυτού την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους. Ειδικά για
τους υπόχρεους των περιπτώσεων α’ έως ε’ του άρθρου 1 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου, τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, οµοίως χωρίς
επιβάρυνση και µέσα στην ίδια προθεσµία, να εκδίδουν αναλυ-
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τική κατάσταση των προς αυτά οφειλών των ως άνω υπόχρεων
κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγουµένου έτους.»
Άρθρο 173
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003,
όπως ισχύει µετά από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 223
του ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτοµερώς
τα υφιστάµενα κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου
έτους περιουσιακά στοιχεία στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή. Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαµβάνει τα υφιστάµενα κατά το
χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.
Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:
i. Τα έσοδα από κάθε πηγή.
ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά,
µε ακριβή προσδιορισµό τους.
iii. Οι µετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (µε την επιφύλαξη της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
παρόντος νόµου), τα οµόλογα και οµολογίες κάθε είδους, τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κάθε είδους.
iv. Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια και
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και τα κάθε είδους χρηµατιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συµµετοχές σε κεφάλαια επιχειρηµατικών ή επενδυτικών συµµετοχών (funds) και
καταπιστεύµατα (trusts).
v. Η µίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα. Επίσης, το σύνολο των
µετρητών, που δεν περιλαµβάνονται στην περίπτωση iv. του παρόντος εδαφίου, εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Τα προαναφερόµενα ποσά
αφορούν αθροιστικά τον υπόχρεο, το σύζυγό και τα ανήλικα
τέκνα.
vi. Tα κινητά µεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει
το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. Αν τα κινητά πράγµατα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, για τον υπολογισµό της αξίας
λαµβάνεται υπόψη η αξία του συνόλου των πραγµάτων. Η δηλούµενη αξία προκύπτει είτε από σχετικό παραστατικό αγοράς
ή από πράξη της φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου
αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας κατά το
χρόνο κτήσης τους. Στην περίπτωση κατά την οποία τα κινητά
είναι ασφαλισµένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών
κινδύνων, η εκτιµώµενη αξία δεν µπορεί να είναι κατώτερη αυτής
που αναγράφεται στη σχετική σύµβαση.
vii. Τα πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα
κάθε χρήσης οχήµατα.
viii. Η συµµετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση (µε την
επιφύλαξη της απαγόρευσης του άρθρου 8 παράγραφος 1 του
παρόντος νόµου).
ix. Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως και ε’ του άρθρου 1 παράγραφος 1, περιλαµβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς ηµεδαπά και
αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύµατα, λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα. Η δήλωση των παραπάνω υπόχρεων περιλαµβάνει και κάθε οφειλή
που προέρχεται από διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου
και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ κατά την 31η Δεκεµβρίου
του προηγούµενου έτους.».
2. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003,
όπως ισχύει µετά από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 223
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν στον
Πρόεδρο της Γ’ Μονάδας Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης
Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσια-
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κής Κατάστασης αντίγραφο κάθε συµβολαιογραφικού εγγράφου, που συντάσσεται από αυτούς, µε το οποίο αναλαµβάνεται
η υποχρέωση ή µεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό
στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωµα, εφόσον οι εν λόγω λειτουργοί είναι εν ενεργεία και µέχρι δύο χρόνια από την παύση
της ιδιότητας. Το αυτό ισχύει και για την αποδοχή κληρονοµίας.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει µετά
από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 223 του ν. 4281/2014
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων των
περιπτώσεων α’ έως ε’ του άρθρου 1 παράγραφος 1, δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 3Α. Η δηµοσιοποίηση
λαµβάνει χώρα µετά τον έλεγχο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών µηνών από την πάροδο της προθεσµίας της
παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η δηµοσιοποίηση των δηλώσεων
διαρκεί όσο η θητεία των υπόχρεων πλέον τριών ετών από την
λήξη αυτής. Το αντικείµενο της δηµοσιοποίησης και ιδίως η
µορφή, ο τύπος, τα προς δηµοσίευση συγκεντρωτικά ή µη στοιχεία ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία
εκδίδεται το αργότερο δύο µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Από τη δηµοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση εκείνα τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη
στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικογένειας του
(όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθµοί κυκλοφορίας µεταφορικών
µέσων, αριθµός φορολογικού µητρώου κ.λπ.). Η δηµοσίευση των
δηµοσιοποιούµενων στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δηµοσιεύεται ολόκληρο το
περιεχόµενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δηµοσιοποίηση ονοµαστικών στοιχείων. Κάθε παράβαση
της διάταξης αυτής τιµωρείται, πέραν της προβλεπόµενης από
το άρθρο 7 παράγραφος 2 ποινής φυλάκισης, και µε χρηµατική
ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει µετά
από την αντικατάστασή της µε το άρθρο 223 του ν. 4281/2014
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης, µπορούν να συµπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορµήτως σε προθεσµία ενός
µηνός από την υποβολή της δήλωσης.»
5. Η απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 και αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εκδίδονται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 174
1. Το στοιχείο α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224 του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως
και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου
στην Επιτροπή του άρθρου 3Α,»
2. Μετά το στοιχείο α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 224 του ν.
4281/2004, προστίθεται στοιχείο αα’, ως εξής:
«αα) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ'
έως και κδ’, κζ’, λα’ έως και µγ’ και µστ’ έως µη’ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, στην Γ’ Μονάδα Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Για τον
έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εν λόγω
προσώπων εφαρµόζονται όσα ορίζονται στα στοιχεία γ’ και δ’
της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του ν. 3691/2008 (Α’ 166),
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όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
3932/2011 (Α' 49). Ειδικά για τα πρόσωπα της περίπτωσης µη’,
τυχόν ειδικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.»
3. Στο στοιχείο β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 224 του ν.
4281/2004, η φράση «λ’ και µδ’» αντικαθίσταται από τη φράση
«λ’, µδ’ και µε’».
4. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224 του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο ελέγχου µπορεί
να καλεί τους ελεγχόµενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να
προσκοµίσουν συµπληρωµατικά παραστατικά στοιχεία, εντός
ρητής προθεσµίας που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ηµέρες, η οποία µπορεί να παραταθεί για διάστηµα δέκα (10) το
πολύ ηµερών. Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναµίας των ελεγχοµένων προσώπων για έγκαιρη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων,
το όργανο ελέγχου δύναται κατ’ εξαίρεση να παρεκτείνει την
προθεσµία µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση. Σε όσους καλούνται από όργανο ελέγχου και δεν ανταποκρίνονται στην κλήση είτε
αυτοπροσώπως είτε δια νόµιµου αντιπροσώπου επιβάλλεται από
το όργανο ελέγχου πρόστιµο από πενήντα (50) έως τριακόσια
(300) ευρώ, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Οικονοµικών που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε τα αρµόδια για την επιβολή
του προστίµου όργανα και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξής
του.»
Άρθρο 175
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3Α του ν. 3213/ 2003, το
οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 225 του ν. 4281/ 2014, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των αναφεροµένων στις περιπτώσεις α’ έως και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προσώπων ανατίθεται σε Επιτροπή Ελέγχου, η οποία
ενεργεί ως ειδικό όργανο. Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη, διαθέτει
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και αποτελείται από εννέα
(9) µέλη µε ισάριθµους αναπληρωτές. Η έδρα της καθορίζεται
µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται από:
α) τον/την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών
και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
β) Αρεοπαγίτη ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
γ) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό µέλος, µε
τον αναπληρωτή του, και
δ) Σύµβουλο της Επικρατείας, ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση των Ανωτάτων Δικαστικών Συµβουλίων των οικείων δικαστηρίων µετά από ερώτηµα του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ε) Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό µέλος,
µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητή
της, µετά από ερώτηµα του Προέδρου της Βουλής,
στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή
του.
ζ) Τον Συνήγορο του Πολίτη ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του.
η) Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβουλευτικής
οµάδας που µετέχει στην Κυβέρνηση ως τακτικό µέλος µε τον
αναπληρωτή του που ορίζονται µε ενυπόγραφη δήλωση του
Προέδρου της εν λόγω κοινοβουλευτικής οµάδας.
θ) Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβουλευτικής
οµάδας που δεν µετέχει στην Κυβέρνηση µε τον αναπληρωτή
του που ορίζονται µε ενυπόγραφη δήλωση του Αρχηγού της
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Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Οι δικαστές τακτικά µέλη της Επιτροπής είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης και απολαµβάνουν, µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προσωπικής
και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος που υπηρετεί
στην υπηρεσία της παραγράφου 4 µε απόφαση του Προέδρου
της Επιτροπής.
Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζηµίωση
των µελών που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και του Γραµµατέα της Επιτροπής, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται από το άρθρο 21
του ν. 4354/2015. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής
και της υπηρεσίας της παράγραφο 4 εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Βουλής υπό ίδιο φορέα και θα καλυφθούν από τις
εγγεγραµµένες πιστώσεις εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κύριος διατάκτης των οικείων
δαπανών. Θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ρυθµίζονται µε ειδικό
κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την
Επιτροπή και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 225 του ν. 4281/2014 αναριθµείται σε 6. Μετά
την παρ. 4 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 προστίθεται
νέα παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Μέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων της κατά το προηγούµενο έτος στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής και στους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στην ανωτέρω ετήσια έκθεση αναφέρονται κατ’ ελάχιστο ο αριθµός των υπόχρεων σε
δήλωση προσώπων, ο αριθµός των προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις, τα µέτρα που ελήφθησαν για όσους δεν υπέβαλαν δήλωση
και
τα
αποτελέσµατα
των
ελέγχων,
που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της επιτροπής, µε στατιστική απεικόνιση αυτών. Η έκθεση αναρτάται
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Βουλής στο διαδίκτυο το αργότερο
µία (1) εβδοµάδα µετά την υποβολή της, όπου και παραµένει
αναρτηµένη για επτά (7) έτη. Την ίδια υποχρέωση υποβολής έκθεσης, µε το ίδιο περιεχόµενο και µε την ίδια προθεσµία υποβολής και ανάρτησης έχουν όλα τα αρµόδια όργανα τα οποία
λαµβάνουν και επεξεργάζονται δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3Α του
ν.
3213/2003 καταργείται.
4. Η παρ. 6 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 τροποποιείται ως
εξής:
«6. Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την οργάνωση και τη
λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και της Ειδικής Υπηρεσίας
ρυθµίζονται µε Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται από
την Επιτροπή και εγκρίνεται από την Ολοµέλεια της Βουλής.»
Άρθρο 176
Η παρ. 2 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η Επιτροπή ελέγχει όλες τις δηλώσεις της αρµοδιότητάς
της.»
Άρθρο 177
Το άρθρο 6 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 227 του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 6
Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης
1. Διοικητικό πρόστιµο εκατό πενήντα (150) έως τετρακόσια
(400) ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, επιβάλλεται σε όποιον
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υποβάλλει δήλωση µετά την πάροδο της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε τα αρµόδια για την επιβολή όργανα,
την διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίµου ορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών που εκδίδεται εντός
(3) τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιµωρείται
µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκηµα
µε σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε
επωφελούµενος της ιδιότητάς του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
3. Ο υπαίτιος του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και µε
χρηµατική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόµενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα
οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά
το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως
αν η απόκρυψη επιχειρείται µε τη µη υποβολή δήλωσης ή την
υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.
4. Αν οι πράξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 τελέστηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται χρηµατική ποινή. Το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιµώντας ελεύθερα όλες τις
περιστάσεις, µπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιµώρητες.
5. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συµπράττει στην υποβολή
ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική
ποινή.
6. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 που παραβιάζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του
παρόντος τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών.
7. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τα ενδεικνυόµενα µέτρα
για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε καταδικαστική απόφαση για εγκλήµατα του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένης της ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο, καθώς και της
πλήρους ή µερικής δηµοσίευσής της στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.»
Άρθρο 178
Το άρθρο 8 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει µετά τη θέση σε
ισχύ του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3849/2010 (Α’ 80), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Συµµετοχή σε εταιρεία µε έδρα
σε µη συνεργάσιµο φορολογικά κράτος
1. Στα µέλη της Κυβέρνησης, στους Υφυπουργούς, στους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο
Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς Υπουργείων, στους Γενικούς
Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, στους Περιφερειάρχες και τους Δηµάρχους, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές
και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυµάτων, που ελέγχονται
από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων
θ’ και ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαγορεύεται να συµµετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε µε παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο
ή στη διοίκηση εταιρειών που έχουν ως πραγµατική ή καταστατική έδρα κράτος µη συνεργάσιµο στο φορολογικό τοµέα, κατά
την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, Α’ 167) και των υπουργικών αποφάσεων που
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έχουν εκδοθεί βάσει της ως άνω διάταξης και ισχύουν κάθε
φορά.
2. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άµεση ή δια παρένθετου προσώπου συµµετοχή σε εταιρεία που έχει ως έδρα κράτος µη συνεργάσιµο στο φορολογικό τοµέα κατά την έννοια
υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ».
Άρθρο 179
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003 αναριθµούνται σε 4 και 5. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
3213/2003 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
στις Εισαγγελίες Πληµµελειοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης
ορίζονται αντίστοιχα από τους διευθύνοντες αυτών τουλάχιστον
ένας Αντεισαγγελέας Εφετών και ένας Αντεισαγγελέας Πληµµελειοδικών, οι οποίοι χειρίζονται τις δικογραφίες που σχηµατίζονται για τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 180
1. Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3213/2003
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ίδιου νόµου, όπου γίνεται αναφορά στα άρθρα 4 και 5 αυτού, διαγράφονται οι σχετικές λέξεις. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.
3213/2003 όπως ισχύει, η φράση «άρθρα 4 έως 8» αντικαθίσταται
από την φράση «άρθρα 6 έως 8».
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3213/2003
καταργείται. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου
9 του ιδίου νόµου, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε
την παρ. 4(β) του άρθρου 143 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), διαγράφεται η φράση «, και εφόσον δεν έχει προηγηθεί εφαρµογή της
παραγράφου 5 του άρθρου 2,».
Άρθρο 181
Στην παρ. 3 του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τους υπόχρεους
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για τους λοιπούς υπόχρεους,
ορίζεται ότι η δήλωση οικονοµικών συµφερόντων υποβάλλεται
ηλεκτρονικά µέσω ενιαίας ειδικής εφαρµογής, κατά τα οριζόµενα
στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α’309), όπως ισχύει
κάθε φορά και να καθορίζεται κάθε αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια, οι απαραίτητες διασφαλίσεις για τα πρόσωπα και τους
όρους πρόσβασης στα στοιχεία τους και τυχόν ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα.».
Άρθρο 182
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν.
3691/2008 (Α’ 166), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 68 παρ.
5 του ν. 4174/2013 (Α’170), η φράση «δώδεκα (12) Μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «δεκατέσσερα (14) Μέλη».
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του
ν. 3691/
2008, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3932/2011
(Α’ 49), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η Γ’ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα
(4) Μέλη της Αρχής και ειδικότερα: αα) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών, που προτείνεται από τον αρµόδιο Υπουργό, ββ) ένα
στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος, που προτείνεται από
τον Διοικητή της, γγ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που προτείνεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο και
δδ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
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Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε πτυχίο νοµικής σχολής, που προτείνεται από τον αρµόδιο Υπουργό.»
3. Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του
ν. 3691/
2008, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3932/2011,
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η Γ’ Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτελώς
από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και από επιστηµονικό προσωπικό µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στον έλεγχο
περιουσιακών στοιχείων και τη διερεύνηση οικονοµικών συναλλαγών. Για τους ανωτέρω σκοπούς, συνιστώνται στην Αρχή
τριάντα (30) θέσεις, από τις οποίες οι δέκα (10) είναι θέσεις επιστηµονικού προσωπικού. Οι θέσεις αυτές πληρούνται µε αποσπάσεις από τους φορείς από όπου προέρχονται τα Μέλη της
Μονάδας. Οι αποσπάσεις είναι τριετούς διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης.»
4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του
ν.
3691/2008, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.
3932/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η Μονάδα δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο αα’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, πλην εκείνων του άρθρου
14 του ιδίου νόµου. Διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που
διαβιβάζονται ή περιέρχονται στην Αρχή σχετικά µε τη µη υποβολή ή µε ανακρίβειες των δηλώσεων αυτών. Προβαίνει σε
έλεγχο όλων των δηλώσεων: αα) των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, ββ) των Γενικών
Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Συντονιστών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, όταν αυτοί διοριστούν
(άρθρο 28 του ν. 4325/2015), γγ) των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Διοικητών και των διευθυνόντων συµβούλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων και
δηµοσίων οργανισµών, δδ) των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, εε) του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, στστ) των ιδιοκτητών, των βασικών µετόχων, των προέδρων, των διευθυνόντων συµβούλων, των διαχειριστών, καθώς
και των γενικών διευθυντών και των διευθυντών ειδήσεων και
ενηµέρωσης κάθε µορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκµετάλλευση: i) τηλεοπτικών σταθµών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε µορφής
συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, και ii) επιχειρήσεων ή
εταιρειών που εκµεταλλεύονται ή εκδίδουν ηµερήσια ή περιοδικά
έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως και των βασικών µετόχων αυτών, ζζ) των Αρχηγών και των Υπαρχηγών της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και
του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Ως προς τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, η Μονάδα προβαίνει σε
δειγµατοληπτικό, κατά την κρίση της, ή στοχευµένο έλεγχο της
περιουσιακής τους κατάστασης. Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης της υποβολής και του αληθούς περιεχοµένου της δήλωσης,
περιλαµβάνει σε κάθε περίπτωση τη διακρίβωση, κατά πόσον η
απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάµενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων
των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, σε συνδυασµό µε τις δαπάνες διαβίωσης τους. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν.
3213/2003 όπως ισχύει, εφαρµόζεται αναλόγως.
Η Μονάδα µπορεί να καλεί τους ελεγχόµενους για να δώσουν
διευκρινίσεις ή να προσκοµίσουν συµπληρωµατικά παραστατικά
στοιχεία εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 3
παρ. 4 του ν. 3213/2003.»
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 7Γ του ν. 3691/2008 (Α’166), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του
ν. 3932/2011 (Α’ 49),
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διαδικασία της απόσπασης ολοκληρώνεται υποχρεωτικά
εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την πρόταση του Προέδρου της Αρχής.»
6. Η παρ. 9 του άρθρου 7Γ του ν. 3691/2008, όπως προστέθηκε
µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3932/2011 (Α’49), καταργείται.
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Άρθρο 183
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων που υποβλήθηκαν, από 1.1.2015 µέχρι και την έναρξη
ισχύος των διατάξεων του παρόντος, στην Επιτροπή του άρθρου
3Α του ν. 3213/2003, από υπόχρεους, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλους φορείς, διαβιβάζονται αρµοδίως. Έλεγχοι δηλώσεων
περιουσιακής
κατάστασης
και
οικονοµικών
συµφερόντων που ήδη διενεργούνται µε απόφαση της Επιτροπής παραµένουν σε αυτήν µέχρι περατώσεως των ελέγχων και
διαβιβάζονται τα σχετικά πορίσµατα στην Αρχή, η οποία είναι
πλέον αρµόδια.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 184
Σύσταση
1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική
Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». Στις διεθνείς σχέσεις, η Εταιρεία θα χρησιµοποιεί την επωνυµία «Hellenic Corporation of Assets and Participations», («H.C.A.P.»).
2. H Εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.
3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου
και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
4. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δηµόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν.
3429/2005 (Α’314), δεν εφαρµόζονται ως προς την Εταιρεία,
εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόµο.
Άρθρο 185
Σκοπός
1. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος,
σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Συστήνεται
για να εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκοπό. Ειδικότερα, η Εταιρεία
διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειµένου να:
(α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής
πολιτικής της χώρας και για την πραγµατοποίηση επενδύσεων
που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και β) συµβάλει στην αποµείωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το ν.
4336/2015 (A’ 94).
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί µε
τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελµατικό και επιχειρηµατικό µε µακροπρόθεσµη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσµάτων της,
σύµφωνα µε τον Εσωτερικό της Κανονισµό, µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και µε σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη
βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων,
καθώς και τη δηµιουργία εσόδων, τα οποία κατανέµονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί µεταρρυθµίσεις των δηµοσίων επιχειρήσεων,
µεταξύ άλλων, µέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής δια-
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κυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και µέσω της προαγωγής
υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτοµίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.
3. Η Εταιρεία µπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειµένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 186
Έδρα – Διάρκεια
1. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήµο εντός του Νοµού Αττικής που
ορίζεται στο Καταστατικό του.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99)
έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου.
Άρθρο 187
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα
εκατοµµύρια (40.000.000) ευρώ, διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες
(40.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων
(1.000) ευρώ εκάστης. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δηµόσιο.
2. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι µη µεταβιβάσιµες. Ενόψει
του ότι η λειτουργία της και των άµεσων θυγατρικών της, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 188 του παρόντος νόµου, εξυπηρετεί
ειδικό δηµόσιο σκοπό, οι µετοχές της Εταιρείας, οι µετοχές των
άµεσων θυγατρικών της, καθώς και οι τίτλοι που ενσωµατώνουν
το κεφάλαιο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας του
ν. 3864/2010 (Α’ 119) («ΤΧΣ») αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 966 του Αστικού
Κώδικα.
3. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυξάνεται
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου,
κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.
4. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σε λογαριασµό που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνοµα της Εταιρείας.
Άρθρο 188
Άµεσες Θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
1. Από την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας της Εταιρείας τα κατωτέρω νοµικά πρόσωπα, των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωµατώνουν µεταβιβάζονται στην
Εταιρεία ή συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος νόµου άµεσες θυγατρικές (οι «άµεσες θυγατρικές»):
α. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
β. Το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου του ν. 3986/2011 (Α’ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»).
γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998 (Α’ 198)
(«ΕΤΑΔ»).
δ. Η Εταιρεία Δηµοσίων Συµµετοχών Α.Ε., η οποία συστήνεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 8.
2. Η Εταιρεία δύναται, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του µοναδικού µετόχου που λαµβάνεται κατόπιν πρότασης του
Διοικητικού Συµβουλίου και η οποία προσυπογράφεται από το
Εποπτικό Συµβούλιο, να ιδρύει και άλλες άµεσες θυγατρικές
προκειµένου να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό. Οι διατάξεις
του παρόντος νόµου για τις άµεσες θυγατρικές ισχύουν και για
οποιεσδήποτε νέες άµεσες θυγατρικές συστήνονται σύµφωνα
µε την παρούσα παράγραφο.
3. Κάθε άµεση θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της ανεξάρτητα από τις άλλες. Εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετική ρύθµιση στον παρόντα νόµο, καµία
θυγατρική δεν µπορεί να παρέχει επιδότηση ή άλλη οικονοµική
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ενίσχυση σε άλλη. Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των
άµεσων θυγατρικών ή µεταξύ εταιρειών που αποτελούν θυγατρικές της Εταιρείας πραγµατοποιούνται µε διαφάνεια και όρους
ελεύθερης αγοράς και υπάγονται στους κανόνες που τίθενται
στον Εσωτερικό Κανονισµό του άρθρου 189. Για συναλλαγές µεταξύ των ανωτέρω νοµικών προσώπων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ,
απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας, εκτός αν αυτές δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών, οπότε αρκεί απλή γνωστοποίηση της εν
λόγω συναλλαγής στο Διοικητικό Συµβούλιο της. Η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής πιστώσεων, από πιστωτικά ιδρύµατα, στο µέτρο που αυτά θεωρηθούν
έµµεσες θυγατρικές της Εταιρείας, αποτελούν τρέχουσες συναλλαγές των εν λόγω πιστωτικών ιδρυµάτων και δεν εµπίπτουν
στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει τη δυνατότητα της Εταιρείας να επενδύει
µε οποιονδήποτε τρόπο έσοδά που προορίζονται για επενδύσεις
σύµφωνα µε το άρθρο 200, σε οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση θυγατρική, ή, σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αυτών.
4. Οποιαδήποτε απόσχιση κλάδου άµεσης θυγατρικής, η οποία
αποφασίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση στ’ της παραγράφου
2 του άρθρου 192 του παρόντος νόµου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2166/1993 (Α’ 137), οι οποίες
εφαρµόζονται ακόµα και στην περίπτωση που η εταιρεία η οποία
αναδέχεται τον κλάδο είναι νεοσύστατη και ανεξάρτητα από το
κατά πόσο τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που µεταβιβάζονται
αποτελούν κλάδο κατά την έννοια του ν. 2166/1993. Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις µεταβιβάζονται στην εταιρία, η οποία αναδέχεται τον κλάδο µέσω οιονεί καθολικής διαδοχής και η άµεση
θυγατρική από την οποία γίνεται η απόσχιση απαλλάσσεται από
τις υποχρεώσεις που µεταβιβάζονται. Ως µέρος της µεταβίβασης
οι εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων που αναφέρονται στη
συµβολαιογραφική πράξη απόσχισης µεταβιβάζονται στην εταιρεία που αναδέχεται τον κλάδο.
5. Η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του συνόλου του κεφαλαίου του ΤΧΣ, όπως αυτό ενσωµατώνεται σε τίτλους σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3864/2010, µεταβιβάζεται από το
Ελληνικό Δηµόσιο, άνευ ανταλλάγµατος, στην Εταιρεία δυνάµει
του παρόντος νόµου. Παρά τη µεταβίβαση αυτή, εκτός αν ρητά
αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον παρόντα νόµο, οι διατάξεις
του ν.3864/2010 (συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των διατάξεων που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ) εξακολουθούν να ισχύουν. Οι αποφάσεις για την
εξυπηρέτηση του σκοπού του ΤΧΣ σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
ν. 3864/2010 λαµβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ.
6. Η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του συνόλου των µετοχών του ΤΑΙΠΕΔ µεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δηµόσιο, άνευ
ανταλλάγµατος στην Εταιρεία δυνάµει του παρόντος νόµου. Το
ΤΑΙΠΕΔ εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του ν.
3986/2011 (Α’ 152).
7. Η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του συνόλου των µετοχών της ΕΤΑΔ µεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δηµόσιο άνευ
ανταλλάγµατος στην Εταιρεία δυνάµει του παρόντος νόµου. Η
ΕΤΑΔ εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2636/1998
(Α’198).
8. Συστήνεται από την Εταιρεία ανώνυµη εταιρεία µε εταιρική
επωνυµία «Εταιρεία Δηµοσίων Συµµετοχών Α.Ε.» («ΕΔΗΣ»). Η
ΕΔΗΣ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 197 του παρόντος
νόµου.
9. Εντός έξι (6) µηνών από τη συγκρότηση του Διοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας σε σώµα, το Διοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας οφείλει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ.
Άρθρο 189
Εσωτερικός Κανονισµός
1. Η Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου υιοθετεί Εσωτερικό Κανονισµό («Εσωτερικός Κανονισµός») που ρυθµίζει τη
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λειτουργία της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της, πλην
του ΤΧΣ, και περιλαµβάνει ιδίως τα ακόλουθα θέµατα: α) εταιρική
διακυβέρνηση, β) κώδικα δεοντολογίας, σύγκρουση συµφερόντων και υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας και άµεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, όπως επίσης και των εµπειρογνωµόνων και άλλων συµβούλων που προσλαµβάνονται ή απασχολούνται, γ) λογιστικά πρότυπα, δ) τυχόν
ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ε) κανονισµό αναθέσεων και προµηθειών
που συνάδει µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερµηνεύονται από τη νοµολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερµηνευτική Ανακοίνωση
της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2) των ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερµηνεύονται από τη νοµολογία του Δικαστηρίου της
ΕΕ, στ) πολιτική επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων, ζ) πολιτική µερισµάτων. Ο Εσωτερικός Κανονισµός βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραµµές του
ΟΟΣΑ.
2. Μέχρι την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισµού, η Γενική
Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συµβουλίου, δύναται να εκδίδει ειδικές αποφάσεις µε τις
οποίες ρυθµίζει ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω θεµάτων.
3. Ο Εσωτερικός Κανονισµός της Εταιρείας τροποποιείται µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.
4. Ο Εσωτερικός Κανονισµός µπορεί να ορίζει τεχνικά ή λεπτοµερειακά ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Εταιρείας και
των άµεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, για τα οποία µπορεί
να δίνεται εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συµβούλιο ή σε ορισµένα από τα µέλη του να αποφασίζουν.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 190
Όργανα - Γενική Συνέλευση
1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, το Εποπτικό Συµβούλιο, το Διοικητικό Συµβούλιο και οι Ελεγκτές.
2. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση
του µοναδικού µετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως
αυτό εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Οικονοµικών. Η
Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου είναι το µόνο αρµόδιο
όργανο να αποφασίζει για θέµατα, τα οποία σύµφωνα µε την
εφαρµοστέα νοµοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του µετόχου, µε εξαίρεση την
εκλογή και την ανάκληση του διορισµού των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τον καθορισµό της αµοιβής των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και την τροποποίηση του Καταστατικού, ζητήµατα τα οποία αποφασίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας είναι αρµόδια να αποφασίζει επί των θεµάτων που
αναφέρονται κατωτέρω:
α. Εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου
της, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της, πλην: αα) του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση µε τα περιουσιακά
στοιχεία τα οποία είναι προς ιδιωτικοποίηση κατά τη θέση σε
ισχύ του παρόντος νόµου και ββ) του ΤΧΣ. Το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο περιλαµβάνει τους όποιους στόχους αξιοποίησης ή
ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας βάσει γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων που παρέχονται από τον Υπουργό Οικονοµικών
(«Στρατηγικό Σχέδιο»). Τα ζητήµατα που περιλαµβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό.
β. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας
κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.
γ. Εγκρίνει την σύσταση νέων άµεσων θυγατρικών κατόπιν
πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία προσυπογράφε-

ται από το Εποπτικό Συµβούλιο.
δ. Εκλέγει τους Ελεγκτές της Εταιρείας βάσει λίστας υποψηφίων που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συµβούλιο στη Γενική
Συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 191 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 193.
ε. Εγκρίνει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία
προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.
στ. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας.
ζ. Εγκρίνει τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισµού κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.
η. Απαλλάσσει το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας από
κάθε ευθύνη σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του Διοικητικού Συµβουλίου
από το Εποπτικό Συµβούλιο. Τυχόν απόφαση περί µη απαλλαγής
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας πρέπει να αιτιολογείται.
Άρθρο 191
Εποπτικό Συµβούλιο
1. Το Εποπτικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε σκοπό να διασφαλίσει
ότι αυτό λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισµού, προς
το συµφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος.
2. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) µέλη που
διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου,
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
α) τρία (3) µέλη επιλέγονται από τον µοναδικό µέτοχο, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού,
β) δύο (2) µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Υπουργού Οικονοµικών.
3. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου είναι πέντε
(5) έτη.
4. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποφασίζει επί των κατωτέρω θεµάτων:
α. Εκλέγει και διορίζει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω στο
άρθρο 192.
β. Ανακαλεί το διορισµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
γ. Καθορίζει τις αµοιβές των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνει τις εργασιακές ή άλλες συµβάσεις σύµφωνα µε τις οποίες παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία,
σύµφωνα µε το άρθρο 194.
δ. Προσυπογράφει την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας για την ανάκληση, προ της λήξης της θητείας
τους, του διορισµού των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων των
άµεσων θυγατρικών της Εταιρείας, εξαιρουµένων των µελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συµβουλίου του ΤΧΣ.
ε. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου για οποιαδήποτε τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρείας
και των άµεσων θυγατρικών της, εκτός του ΤΧΣ.
στ. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
ζ. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου για τη σύσταση νέων άµεσων θυγατρικών.
η. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου για οποιαδήποτε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
θ. Αξιολογεί τα πεπραγµένα του Διοικητικού Συµβουλίου και
καταρτίζει και υποβάλει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µε-
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τόχου ετήσια έκθεση επί των πεπραγµένων του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία, επίσης, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας.
ι. Εποπτεύει την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
ια. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση λίστα υποψηφίων Ελεγκτών σύµφωνα µε το άρθρο 193 του παρόντος νόµου.
ιβ. Προσυπογράφει την επαναµεταβίβαση στο Ελληνικό Δηµόσιο άνευ ανταλλάγµατος, µε σύµβαση που καταρτίζεται µε αυτό,
περιουσιακών στοιχείων τα οποία µεταβιβάσθηκαν στην Εταιρεία
ή στις άµεσες θυγατρικές της δυνάµει του παρόντος νόµου.
ιγ. Εγκρίνει τη διενέργεια από οποιοδήποτε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο
6 του άρθρου 192 του παρόντος νόµου.
5. Κάθε µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου µπορεί να ζητά από
το Διοικητικό Συµβούλιο οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο
που, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Το Διοικητικό Συµβούλιο οφείλει να παρέχει τα
εν λόγω στοιχεία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
6. Το Εποπτικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη αυτού είναι παρόντα. Κάθε µέλος του
Εποπτικού Συµβουλίου έχει µία (1) ψήφο. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου θα λαµβάνονται κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον τεσσάρων (4) µελών. Σε περίπτωση που η θέση ενός ή
περισσοτέρων µελών του Εποπτικού Συµβουλίου κενωθεί λόγω
θανάτου, παραίτησης, ή απώλειας της ιδιότητας του µέλους µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν προσωρινά να ασκούν τις αρµοδιότητες του Εποπτικού Συµβουλίου,
υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο (2) µέλη συµµετέχουν στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση που έχει
κενωθεί θέση µέλους του Εποπτικού Συµβουλίου κατά τα ανωτέρω, το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να λάβει νόµιµα αποφάσεις
µόνο οµοφώνως και υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται στη
συνεδρίαση τουλάχιστον ένα (1) µέλος που επιλέχθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ένα (1) µέλος που επιλέχθηκε από τον
Υπουργό Οικονοµικών. Σε περίπτωση κένωσης θέσης και των
τριών (3) µελών που επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει νόµιµα και να λαµβάνει αποφάσεις µε την παρουσία των υπολοίπων δύο (2) µελών,
µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την κένωση της θέσης
του τελευταίου µέλους από αυτά που επιλέγονται από τον
Υπουργό Οικονοµικών και υπό την προϋπόθεση ότι εντός της ως
άνω προθεσµίας, ο Υπουργός Οικονοµικών δεν πρότεινε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας τουλάχιστον ένα (1) νέο µέλος σύµφωνα µε την ως άνω
διάταξη. Η κενή θέση κάθε µέλους του Εποπτικού Συµβουλίου
πρέπει να πληρούται εντός ενενήντα (90) ηµερών µε το διορισµό
νέου µέλους σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο
παρόν άρθρο και µέχρι τη λήξη της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται.
7. Είτε ο Υπουργός Οικονοµικών είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας (τα δύο τελευταία
ενεργώντας από κοινού) δύνανται να ζητήσουν αιτιολογηµένα µε
επιστολή που απευθύνεται και κοινοποιείται στο άλλο µέρος, την
ανάκληση µέλους ή µελών του Εποπτικού Συµβουλίου αν, ενδεικτικά, τα εν λόγω µέλη: (α) παραβιάζουν µε τις πράξεις ή παραλείψεις τους τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή του Εσωτερικού
Κανονισµού, (β) παρεµποδίζουν µε τις πράξεις ή τις παραλείψεις
τους τη λειτουργία της Εταιρείας ή των θυγατρικών της µε τρόπο
που οι δραστηριότητες αυτών να παρακωλύονται αδικαιολόγητα
ή να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των σκοπών τους, όπως ενδεικτικά, αν απουσιάζουν σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχόµενες συνεδριάσεις, (γ) επιδεικνύουν εµφανή απροθυµία ή
αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατά τρόπο αντίθετο
από αυτόν που εύλογα αναµένεται από αυτούς, σύµφωνα µε την
εµπειρία και τα προσόντα τους. Αναφορικά µε τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου, το µέρος που πρότεινε το διορισµό συγκεκριµένου προσώπου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου είναι εν τέλει αρµόδιο να αποφασίσει και την ανάκληση
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του διορισµού του. Αν αποφασίσει ότι η ανάκληση δεν είναι δικαιολογηµένη, το µέλος παραµένει στη θέση του. Το µέλος που
ανακαλείται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο δεν δικαιούται αποζηµίωσης λόγω της ανάκλησης. Η θέση του µέλους που
ανακαλείται ο διορισµός του κατά τα ανωτέρω πληρούται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 192
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από
πέντε (5) έως επτά (7) µέλη τα οποία εκλέγονται για τετραετή (4)
θητεία, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της µε απόφαση του
Εποπτικού Συµβουλίου και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο
Εσωτερικός Κανονισµός. Το Εποπτικό Συµβούλιο διορίζει µεταξύ
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Πέραν του διορισµού του πρώτου Διευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας, ο διορισµός του Διευθύνοντος
Συµβούλου της πραγµατοποιείται κατόπιν διαβούλευσης του
Εποπτικού Συµβουλίου µε τα µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην έναρξη της διαδικασίας επιλογής το Εποπτικό Συµβούλιο ζητά την απλή γνώµη του Υπουργού
Οικονοµικών επί των προτεινόµενων χαρακτηριστικών του προσώπου που θα διοριστεί ως Διευθύνων Σύµβουλος. Ο Υπουργός
Οικονοµικών παρέχει την ως άνω γνώµη εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος του Εποπτικού Συµβουλίου. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, το
Εποπτικό Συµβούλιο προχωρά στη διαδικασία επιλογής ακόµα
και αν η γνώµη δεν έχει δοθεί. Στο τέλος της διαδικασίας επιλογής το Εποπτικό Συµβούλιο υποβάλει στον Υπουργό Οικονοµικών τελική λίστα µε τους κατάλληλους υποψήφιους για τη θέση
του Διευθύνοντος Συµβούλου και ο Υπουργός Οικονοµικών παρέχει, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών την απλή γνώµη του
επί των υποψηφιοτήτων. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας το Εποπτικό Συµβούλιο προβαίνει στην επιλογή, ακόµα και
αν η ανωτέρω γνώµη δεν έχει δοθεί. Πέραν του Διευθύνοντος
Συµβούλου, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διορίσει άλλο ένα
(1) εκτελεστικό µέλος. Όλα τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου είναι µη εκτελεστικά. Η διαδικασία επιλογής των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και ο καθορισµός της αµοιβής τους, όπως επίσης και η αξιολόγησή τους αναφέρονται στο
άρθρο 194 και αναλύονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισµό. Η αµοιβή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και οι εργασιακές ή άλλες συµβάσεις, σύµφωνα µε τις οποίες παρέχουν
υπηρεσίες στην Εταιρεία τυγχάνουν της αποδοχής του Εποπτικού Συµβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της
Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει επί όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέµατα
εκείνα που σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ανήκουν στην αρµοδιότητα του Εποπτικού Συµβουλίου ή της Γενικής
Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 22 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τις
ακόλουθες ενδεικτικές αρµοδιότητες:
α. Αναλαµβάνει συµβατικές υποχρεώσεις για λογαριασµό της
Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάθεσης συµβάσεων για
την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών.
β. Διορίζει και ανακαλεί τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου
και τον Οικονοµικό Διευθυντή σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισµό.
γ. Εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για την
απασχόληση του προσωπικού της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής αµοιβών, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό. Η πολιτική αµοιβών πρέπει να είναι ανταγωνιστική έτσι
ώστε να προσελκύει πρόσωπα που διαθέτουν εµπειρία και ανάλογα προσόντα, καθώς και να ενθαρρύνει τη παραµονή τους
στην Εταιρεία.
δ. Εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συµβούλου
σε ετήσια βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρείας, το οποίο
πρέπει σε κάθε περίπτωση να βασίζεται στις γενικές στρατηγικές
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κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της
Εταιρείας.
ε. Διορίζει τα όργανα διοίκησης των άµεσων θυγατρικών της
(εκτός του ΤΧΣ) µέσω της Γενικής Συνέλευσης αυτών και, κατόπιν προηγούµενης έγκρισης από το Εποπτικό Συµβούλιο, αποφασίζει την ανάκλησή τους.
στ. Εγκρίνει: (αα) τυχόν απόσχιση περιουσιακών στοιχείων από
µία άµεση θυγατρική της Εταιρείας (πλην του ΤΧΣ) σε οποιαδήποτε θυγατρική, (ββ) τυχόν µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
από µία άµεση θυγατρική (πλην του ΤΧΣ) στο Ελληνικό Δηµόσιο,
κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου της εν λόγω άµεσης θυγατρικής και υπό την προϋπόθεση προσυπογραφής από
το Εποπτικό Συµβούλιο. Η παραπάνω µεταβίβαση πραγµατοποιείται µόνο εφόσον έχει εκ των προτέρων εγκριθεί από τον
Υπουργό Οικονοµικών. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρµοδιότητας,
το Διοικητικό Συµβούλιο εξειδικεύει την αναγκαιότητα της απόσχισης ή µεταβίβασης, τους όρους της, περιλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και εργασιακών σχέσεων που µεταβιβάζονται.
ζ. Αποφασίζει την υλοποίηση επενδύσεων κατόπιν πρότασης
της Επιτροπής Επενδύσεων και βάσει του Εσωτερικού Κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 200 του παρόντος νόµου.
η. Εγκρίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ETAΔ και τυχόν σχέδια αναδιοργάνωσης των άµεσων θυγατρικών της Εταιρείας
(πλην του ΤΧΣ και των συµµετοχών του στο µετοχικό κεφάλαιο
άλλων εταιριών).
θ. Λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση συµµόρφωσης µε τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και εποπτείας, σύµφωνα µε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις
κατευθυντήριες γραµµές του
ΟΟΣΑ.
ι. Υποβάλλει στο Εποπτικό Συµβούλιο τριµηνιαίες εκθέσεις για
την τήρηση των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης του παρόντος νόµου και του Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρείας,
όπως ειδικότερα αναλύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό.
ια. Υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ιβ. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου ετήσια έκθεση αναφορικά µε τα πεπραγµένα της
Εταιρείας. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται ταυτόχρονα στη
Βουλή και συζητείται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής αυτής
σύµφωνα µε το άρθρο 202 του παρόντος νόµου.
ιγ. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµβούλιο την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
ιδ. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου
κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
ιε. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµβούλιο τη σύσταση
νέων άµεσων θυγατρικών της Εταιρείας.
ιστ. Συντάσσει τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισµού, τις
οποίες µε την προϋπόθεση προσυπογραφής από το Εποπτικό
Συµβούλιο, υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του
µοναδικού µετόχου.
ιζ. Υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας.
ιη. Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και την εφαρµοστέα νοµοθεσία.
ιθ. Αποφασίζει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων ελεγκτικών
ή συµβουλευτικών οργάνων της Εταιρείας (όπως Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα πρέπει να αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και Επιτροπή
Επενδύσεων), καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις
του διορισµού των µελών τους και θέτοντας τις αρµοδιότητες
των ως άνω οργάνων.
κ. Επιβλέπει την εφαρµογή του ετήσιου επιχειρηµατικού σχεδίου της Εταιρείας.
κα. Επιβλέπει τη συµµόρφωση µε τους κανόνες της εταιρικής
διακυβέρνησης που τίθενται στον παρόντα νόµο και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
κβ. Αξιολογεί την απόδοση του Διευθύνοντος Συµβούλου του
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Διοικητικού Συµβουλίου και προτείνει στο Εποπτικό Συµβούλιο
την ανάκληση αυτού.
3. Ο Πρόεδρος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, καθώς και ο Διευθύνων Σύµβουλος έχουν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
στο Καταστατικό της Εταιρείας και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
4. Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας, ως παρατηρητής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ο ως
άνω εκπρόσωπος ενηµερώνεται πλήρως επί των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης και µπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συµβούλιο κάθε πληροφορία επί των θεµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της Εταιρείας. Η εν λόγω ενηµέρωση
παρέχεται σε αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η θητεία του εν λόγω εκπροσώπου είναι τέσσερα (4) συναπτά έτη,
χωρίς δικαίωµα ανανέωσης του ιδίου προσώπου.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) µέλη. Κάθε µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου έχει µία ψήφο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων µελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, έχει προσκληθεί να συµµετάσχει σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, η απουσία του δεν επηρεάζει τη νόµιµη
συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου. Αν απουσιάζουν µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή λόγω
απώλειας της ιδιότητάς τους για άλλο λόγο τα αποµένοντα µέλη
αυτού δύνανται να εκτελούν προσωρινά τις αρµοδιότητες του
Διοικητικού Συµβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η
απαρτία της παρούσας παραγράφου. Η κενή θέση πρέπει να
αναπληρώνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µε το διορισµό νέου
µέλους και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόµο και µέχρι τη λήξη της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται.
6. Τα κωλύµατα, ασυµβίβαστα και οι περιπτώσεις για τις
οποίες προβλέπεται έκπτωση από το αξίωµα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου αναφέρονται στο άρθρο 194 και λεπτοµερώς στον Εσωτερικό Κανονισµό. Ενδεικτικά τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να ενεργούν κατ' επάγγελµα πράξεις, είτε ατοµικά είτε µε τη συνεργασία τρίτων, σε τοµείς σχετικούς µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως
αναφέρονται στο Καταστατικό της ή να διεξάγουν δραστηριότητες όµοιες µε τους ως άνω σκοπούς ή να συµµετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν αυτούς τους
σκοπούς χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Εποπτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης, η
Εταιρεία δικαιούται αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική
ζηµία.
7. Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, του Εσωτερικού Κανονισµού και της ισχύουσας νοµοθεσίας, λογίζεται ότι
είναι σύµφωνες µε το σκοπό της Εταιρείας, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 185. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν
υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά µόνο για δόλο ή
βαρεία αµέλεια. Στο µέτρο που απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου έχει καταστεί αντικείµενο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δεσµευτική
σε κάθε αστικό και ποινικό δικαστήριο αποκλειστικά για τα θέµατα που έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε βάση
στοιχεία που έχουν υποβληθεί. Σε κάθε περίπτωση µήνυσης, έγκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαµβάνεται ο Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως.
8. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου το
Εποπτικό Συµβούλιο εκπροσωπεί και δεσµεύει την Εταιρεία αποκλειστικά για τις πράξεις που απαιτούνται για να πραγµατοποιηθεί η εκλογή.
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Άρθρο 193
Ελεγκτές
Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρία
διεθνούς φήµης, βάσει καταλόγου υποψηφίων εταιριών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συµβούλιο. Οι ελεγκτές της Εταιρείας
έχουν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρµοστέα νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική
εταιρία δεν µπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από τρία (3) συναπτά έτη.
Άρθρο 194
Κανόνες που εφαρµόζονται στα όργανα της Εταιρείας και
των άµεσων θυγατρικών της
1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, όπως εξειδικεύονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό, εφαρµόζονται στο Εποπτικό Συµβούλιο, στο Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και στα όργανα διοίκησης των άµεσων θυγατρικών της, πλην των µελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συµβουλίου του ΤΧΣ,
(«µέλη οργάνων της Εταιρείας»), εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό: (α) στις παραγράφους του παρόντος άρθρου, ή (β) σε ειδικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας που διέπει καθένα από αυτά
τα όργανα.
2. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα µπορούν να επιλεγούν ως µέλη
οργάνων της Εταιρείας.
3. Οι ιδιότητες Βουλευτή, µέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής ή η ιδιότητα στελέχους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου είναι ασυµβίβαστες
µε εκείνη της ιδιότητας µέλους οργάνων της Εταιρείας. Στέλεχος
ή υπάλληλος Πανεπιστηµίου δεν λογίζεται ως στέλεχος της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής.
4. Δεν δύναται να επιλεγεί ως µέλος οργάνων της Εταιρείας
πρόσωπο που:
α. Έχει καταδικαστεί µε οριστική απόφαση για ποινικό αδίκηµα, και ιδίως για (χωρίς περιορισµό):
αα. αδικήµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αγοράς τίτλων
ή κινητών αξιών ή µέσων πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων των
νόµων για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων
που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία,
ββ. εγκλήµατα απιστίας, απάτη, ή οικονοµικό έγκληµα,
γγ. φορολογικά αδικήµατα,
δδ. άλλα αδικήµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί εταιριών,
πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή,
β. Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
γ. Λόγω οποιουδήποτε παραπτώµατος, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλµατος,
5. Τα µέλη οργάνων της Εταιρείας πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισµένο κύρος, επιστηµονική επάρκεια και επαγγελµατική
εµπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εκτενή εµπειρία που
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης ή των τοµέων στους
οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
6. Προκειµένου να αξιολογηθεί η φήµη των υποψήφιων µελών
οργάνων της Εταιρείας λαµβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε σχετικές τρέχουσες ή προηγούµενες έρευνες ή διώξεις σχετικά µε
το εν λόγω υποψήφιο µέλος από τις αρχές ή οποιοδήποτε εποπτικό ή επαγγελµατικό φορέα.
7. Ο καθορισµός της αµοιβής µέλους οργάνου της Εταιρείας,
καθώς και των εµπειρογνωµόνων θυγατρικών πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Εσωτερικό
Κανονισµό κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι η αµοιβή κυµαίνεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα και είναι δυνατό να προσελκύσει
άριστους επαγγελµατίες. Για το σκοπό αυτό: (α) ο Υπουργός Οικονοµικών ενεργώντας ως µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας,
αναφορικά µε τη αµοιβή των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου,
(β) το Εποπτικό Συµβούλιο αναφορικά µε τη αµοιβή του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και (γ) το Διοικητικό Συµβούλιο
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της Εταιρείας αναφορικά µε την αµοιβή των Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων θυγατρικών της, αναθέτει σε διεθνή σύµβουλο
να συνδράµει στην προετοιµασία της πολιτικής αποδοχών ως
προς την Εταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές της. Οι αµοιβές και
αποζηµιώσεις των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Εταιρείας ή των άµεσων θυγατρικών της αλλά συνδέονται εν µέρει µε την επίτευξη στόχων,
όπως αυτοί καθορίζονται στο εκάστοτε Επιχειρηµατικό Σχέδιο.
8. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου και του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και το σχετικό υλικό και τα πρακτικά
των συνεδριάσεων, είναι εµπιστευτικές.
Άρθρο 195
Οικονοµικές Καταστάσεις
1. Οι ελεγµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και οι ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
και εκθέσεις της εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον κ.ν.
2190/1920.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο συντάσσει, επίσης, τριµηνιαίες
αναφορές επί των πεπραγµένων και των οικονοµικών καταστάσεών της Εταιρείας που περιλαµβάνουν αναλυτική κατάσταση
του συνόλου των εσόδων και καταστάσεις χρηµατορροών και οικονοµικής θέσης, οι οποίες υποβάλλονται στο Εποπτικό Συµβούλιο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός
ενενήντα (90) ηµερών από το τέλος κάθε τριµήνου.
3. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται σε διατυπώσεις δηµοσιότητας, όπως ο νόµος κάθε φορά ορίζει.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Άρθρο 196
Διατάξεις σχετικά µε την ΕΤΑΔ
1. Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι να αξιοποιεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τα ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία που περιέρχονται στην κυριότητά της δυνάµει του παρόντος νόµου, τα περιουσιακά στοιχεία τη διαχείριση των οποίων
έχει αναλάβει από άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθώς και από δηµόσιες επιχειρήσεις το
µετοχικό κεφάλαιο των οποίων κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, το Ελληνικό Δηµόσιο.
2. Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΤΑΔ εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση του µετόχου της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920. Η Γενική Συνέλευση του µετόχου της διορίζει, µεταξύ
των εκλεγέντων µελών, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Διοικητικού Συµβουλίου.
3. Το καταστατικό της ΕΤΑΔ µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της Συνέλευσης του µετόχου της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
4. Η κυριότητα και νοµή όλων των ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µεταβιβάζονται αυτοµάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγµα, µε τις κατωτέρω
εξαιρέσεις:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
β. περιοχές Ramsar,
γ. περιοχές Natura,
δ. αρχαιολογικοί χώροι,
ε. αµιγώς δασικές εκτάσεις,
και λοιπά πράγµατα εκτός συναλλαγής.
Σε περίπτωση που µέρος ακινήτου εµπίπτει σε µία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του µέρους του ακινήτου που δεν
εµπίπτει σε µία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις µεταβιβάζεται στην
ΕΤΑΔ σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
5. H ETAΔ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από τη µεταβίβαση σύµφωνα, µε τα οριζό-
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µενα στην προηγούµενη παράγραφο, υπό την επιφύλαξη υφιστάµενου δικαιώµατος οποιουδήποτε νοµικού προσώπου, εκτός του
Ελληνικού Δηµοσίου, το οποίο έχει αναθέσει τη διαχείριση των
περιουσιακών στοιχείων στην ΕΤΑΔ, να ανακαλέσει τη σχετική
ανάθεση.
6. Άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να µεταβιβαστούν στην
ΕΤΑΔ µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
7. Η κυριότητα και νοµή επί όλων των ακίνητων του ΤΑΙΠΕΔ,
µε την εξαίρεση των ακινήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ’, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόµο και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτού, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως από το
ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγµα.
8. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΑΔ αποφασίζει την καταχώριση στα αρµόδια κτηµατολόγια της µεταβίβασης κάθε περιουσιακού στοιχείου που µεταβιβάστηκε στην ΕΤΑΔ, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 4 έως και 7. Το απόσπασµα κάθε απόφασης
του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΔ, στο οποίο περιγράφεται
το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο, τα δικαιώµατα της ΕΤΑΔ
επί του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία για τον σκοπό της
καταχώρισης συµπεριλαµβανοµένης αναφοράς στη διάταξη του
παρόντος νόµου, σύµφωνα µε την οποία έγινε η µεταβίβαση,
αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΔ στα αρµόδια κτηµατολόγια ή
υποθηκοφυλακεία της περιφέρειας κατά περίπτωση. Η καταχώριση στα αρµόδια κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλακεία των περιφερειών πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
9. Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τις
παραγράφους 4 έως και 7 και η καταχώρηση ή εγγραφή της µεταβίβασης αυτής στα αρµόδια κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλακεία
σύµφωνα µε την παράγραφο 8 απαλλάσσονται από κάθε φόρο,
τέλος, εισφορά, αµοιβή ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου εισοδήµατος για το κάθε µορφής εισόδηµα που προκύπτει από τη
δραστηριότητα της ΕΤΑΔ, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιωµάτων συµβολαιογράφων,
δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και αµοιβών ή ανταποδοτικών
τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών
ή άλλων δαπανών που επιβάλλονται για την καταχώρηση του
αποσπάσµατος της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την παράγραφο 8 στα αρµόδια κτηµατολόγια. Για την
καταχώρηση ή εγγραφή της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΔ στα αρµόδια κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλάκεια
της περιφέρειας του ακινήτου αρκεί η απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΕΤΑΔ και δεν απαιτούνται άλλα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένου του πιστοποιητικού ενεργείας και της δήλωσης του πολιτικού µηχανικού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή οποιασδήποτε άλλης ισοδύναµης δήλωσης που υποκαθιστά τη δήλωση αυτή.
10. Οποιοδήποτε από τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δύναται
να µεταβιβασθεί εκ νέου χωρίς αντάλλαγµα στο Δηµόσιο κατόπιν
εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΔ, η οποία εκδίδεται µετά τη λήψη της απαιτούµενης τεχνικής βοήθειας, και µε
την επιφύλαξη της προσυπογραφής του Εποπτικού Συµβουλίου
και έγκρισης του Υπουργού Οικονοµικών.
11. Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων µπορεί να κηρύσσονται
αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ της Εταιρείας ή θυγατρικής
της και µε κόστος της Εταιρείας ή του ειδικού διαδόχου κατά περίπτωση, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για λόγους
µείζονος σηµασίας δηµοσίου συµφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
ή των θυγατρικών της ή αν κρίνονται αναγκαία για την πραγµατοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου της Εταιρείας
ή θυγατρικής της. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Εταιρείας ή θυγατρικής της, όπως ειδικότερα ορίζεται στην απόφαση
που κηρύσσει την απαλλοτρίωση. Οποιοδήποτε κόστος της Εται-
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ρείας για αυτόν τον σκοπό θα καλυφθεί από τα ποσά που προορίζονται για επενδύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 200 του παρόντος νόµου.
12. Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου
αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, µετά τη µεταβίβαση του ακινήτου
στην Εταιρεία ή σε θυγατρική της, εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων, η δαπάνη της αποζηµίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει την Εταιρεία. Για τον προσδιορισµό της
αποζηµίωσης στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύµφωνα
µε την παρούσα παράγραφο, δεν λαµβάνεται υπόψη προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούµενου, η οποία οφείλεται άµεσα
ή έµµεσα ή σχετίζεται µε τη νοµή, την κατοχή ή την αξιοποίηση
του ακινήτου από την Εταιρεία ή από θυγατρική της. Οποιοδήποτε κόστος της Εταιρείας για αυτόν τον σκοπό θα καλυφθεί από
τα ποσά που προορίζονται για επενδύσεις σύµφωνα µε το άρθρο
200 του παρόντος νόµου.
13. Στα ακίνητα του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων
επιχειρήσεων που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικού Δηµόσιο, τα οποία διακατέχονται παρανόµως από τρίτους και µεταβιβάζονται κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή στην ΕΤΑΔ,
εφαρµόζεται η προβλεπόµενη για την προστασία των δηµοσίων
κτηµάτων νοµοθεσία µε την άµεση αποβολή των παρανόµως διακατεχόντων αυτά προσώπων και την εφαρµογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δηµόσια κτήση νοµοθεσίας. Η ΕΤΑΔ
καθίσταται από κοινού αρµόδια µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία όργανα για τη διενέργεια κάθε αναγκαίως προς τούτο
διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας.
Άρθρο 197
Ειδικές διατάξεις για την «Εταιρία Δηµοσίων
Συµµετοχών» (ΕΔΗΣ)
1. Συστήνεται δια του παρόντος νόµου ανώνυµη εταιρία µε την
επωνυµία «Εταιρία Δηµοσίων Συµµετοχών» (ΕΔΗΣ).
2. Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συµµετοχές του κράτους σε δηµόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελµατικά
και να επαυξάνει την αξία των συµµετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύµφωνα µε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική
διακυβέρνηση, την εταιρική συµµόρφωση, την εποπτεία και τη
διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύµφωνα µε τις βέλτιστες
πρακτικές σε θέµατα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης
επιχειρηµατικότητας και διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µε
τις δηµόσιες επχειρήσεις µέρη. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις που
ελέγχονται από την ΕΔΗΣ: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία
σύµφωνα µε τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρµοστέες τοµεακές
πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαµβάνουν κατόπιν ανάθεσης
την παροχή Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά µέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων
δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, και
τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαµβάνονται σε αυτήν.
3. Η ΕΔΗΣ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, και
συµπληρωµατικά, από τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920, στο
βαθµό που αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
4. Το αρχικό καταστατικό της ΕΔΗΣ, κυρώνεται µε το άρθρο
205 του παρόντος νόµου και υποβάλλεται στο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Το ΕΔΗΣ
αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση του Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το Καταστατικό της ΕΔΗΣ τροποποιείται µε
απόφαση της Συνέλευσης των µετόχων της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΔΗΣ εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου
της διορίζει, µεταξύ των εκλεγέντων µελών, τον Πρόεδρο και τον
Διευθύνοντα Σύµβουλο του Διοικητικού Συµβουλίου.
6. Την ηµεροµηνία καταχώρησης του καταστατικού της ΕΔΗΣ
στο Γ.Ε.ΜΗ., οι µετοχές των δηµοσίων επιχειρήσεων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Δ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
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µέρος του παρόντος νόµου, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως και
χωρίς αντάλλαγµα στην ΕΔΗΣ. Το Διοικητικό Συµβούλιο της
ΕΔΗΣ ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο
διασφαλίζει ότι όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης πραγµατοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
συµπεριλαµβανοµένης της εγγραφής της σχετικής µεταβίβασης
στο βιβλίο µετόχων κάθε µίας εκ των µη εισηγµένων εταιριών, οι
µετοχές των οποίων µεταβιβάζονται σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο και στην περίπτωση εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών την καταχώριση της σχετικής µεταφοράς στο
Σύστηµα Άυλων Τίτλων. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια για τις υπόλοιπες δηµόσιες επιχειρήσεις που θα
µεταφερθούν στην ΕΔΗΣ.
7. Το καταστατικό των εταιριών, οι µετοχές των οποίων ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο σύνολό τους ή εν µέρει στην ΕΔΗΣ,
τροποποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
8. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των εταιριών των
οποίων οι µετοχές ανήκουν άµεσα ή έµµεσα, στο σύνολό τους ή
εν µέρει στην ΕΔΗΣ, εκλέγονται από τη συνέλευση των µετόχων
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Ένα µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου προτείνεται προς εκλογή από τον
Υπουργό Οικονοµικών. Όλα τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων
των ως άνω εταιρειών επιλέγονται από Επιτροπή Επιλογής η
οποία εκλέγεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επί
τη βάσει επαγγελµατικών κριτηρίων, κατάλληλων για την εκπλήρωση των σκοπών καθεµίας εξ αυτών, όπως εξειδικεύονται στον
Εσωτερικό Κανονισµό. Οι διατάξεις που περιέχουν αντίθετη ρύθµιση καταργούνται από την καταχώρηση του καταστατικού της
ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ..
9. Η µεταβίβαση των µετοχών των δηµοσιών επιχειρήσεων
στην ΕΔΗΣ δεν επηρεάζει αφ’εαυτή τους όρους εργασίας των
υπαλλήλων των εν λόγω δηµοσίων επιχειρήσεων.
10. α)Ο Εσωτερικός Κανονισµός περιέχει ένα λεπτοµερές
πλαίσιο σχετικά µε την άσκηση από τις δηµόσιες επιχειρήσεις
δραστηριοτήτων που αποτελούν ειδικές υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που συνιστούν υπηρεσίες
που εξυπηρετούν το γενικό συµφέρον («πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων»), συµπεριλαµβανοµένων των Υ.Γ.Ο.Σ., το οποίο αντανακλά τη βέλτιστη διεθνή πρακτική διακυβέρνησης των δηµοσίων
επιχειρήσεων.
β) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων ρυθµίζει το συντονισµό,
ως προς τα ζητήµατα που αναλύονται κατωτέρω, µεταξύ της
Εταιρείας, της ΕΔΗΣ και κάθε δηµόσιας επιχείρησης αφενός, και
αφετέρου των δηµόσιων αρχών, που εκπροσωπούνται από µια
Επιτροπή που συγκροτείται από τα εποπτεύοντα αρµόδια Υπουργεία.
γ) Ειδικότερα, το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων προβλέπει τη
συγκρότηση ενός µηχανισµού ο οποίος θα καθορίζει, σε γενικές
γραµµές, κατά πόσο είναι αναγκαία η επιβολή ειδικών υποχρεώσεων στη σχετική δηµόσια επιχείρηση προκειµένου το Κράτος
να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους του στον τοµέα όπου
δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ή προκειµένου να εξυπηρετηθεί
το γενικό συµφέρον.
δ) Κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο να επιβληθούν οι εν λόγω
υποχρεώσεις, το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων περιλαµβάνει µηχανισµούς για τον προσδιορισµό των αντικειµενικών και λειτουργικών στόχων και των δεικτών απόδοσης της σχετικής δηµόσιας
επιχείρησης, προκειµένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των σχετικών στρατηγικών στόχων ή να διασφαλισθεί η επαρκής εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος. Επιπλέον, θα υπάρχει
πρόβλεψη για την κοστολόγηση και τη χρηµατοδότηση των ειδικών υποχρεώσεων. Τα ως άνω στοιχεία θα καθορίζονται στις
συµβάσεις απόδοσης και στόχων.
ε) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων µπορεί να καθορίζει περαιτέρω ειδικές υποχρεώσεις.
στ) Καµία δηµόσια επιχείρηση δεν θα υποχρεούται να αναλάβει δραστηριότητες, τις οποίες διαφορετικά και στο σύνηθες
πλαίσιο της επιχειρηµατικής της πρακτικής δεν θα αναλάµβανε,
εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές έχουν καθοριστεί σύµφωνα
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µε το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων.
11. Η ΕΔΗΣ µπορεί να θέτει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων επιχειρήσεων, τη µείωση λειτουργικών εξόδων µέσω λύσεων που στηρίζονται στην αξιοποίηση
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας που βασίζεται
στην καινοτοµία, την αύξηση των εσόδων µέσω της επέκτασης
της πελατειακής βάσης, τη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και µέσω επενδύσεων σε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, καθώς και µε άλλους τρόπους.
12. Οποιαδήποτε ρύθµιση δυνάµει της οποίας το Ελληνικό Δηµόσιο παρέχει οποιασδήποτε µορφής οικονοµική ενίσχυση σε
δηµόσια επιχείρηση, η οποία µεταβιβάζεται στην Εταιρεία ή στις
άµεσες θυγατρικές της, πρέπει να συνάδει µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων και παραµένει σε ισχύ, εκτός
εάν άλλως αποφασισθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο
πλαίσιο της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Προκειµένου να συνεχισθεί η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης µε σκοπό την
υποστήριξη Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος που παρέχονται από τη δηµόσια επιχείρηση, οι εν λόγω
υπηρεσίες πρέπει να εξακολουθούν να παρέχονται µε τους ίδιους ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους και προϋποθέσεις.
Άρθρο 198
Συµβάσεις παραχώρησης
Μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ αυτοδικαίως οι συµβάσεις παραχώρησης των εταιρειών του Παραρτήµατος Δ’, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόµο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να µεταβιβάζεται στην ΕΔΗΣ η δυνατότητα να συνάπτει ή να ανανεώνει συµβάσεις παραχώρησης, οι οποίες σχετίζονται µε τις
δηµόσιες επιχειρήσεις, οι µετοχές των οποίων µεταβιβάζονται σε
αυτή.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 199
Διανοµή κερδών
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η διανοµή των κερδών της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη µερισµατική
πολιτική, η οποία αποτελεί µέρος του Εσωτερικού Κανονισµού
και µε την οποία διασφαλίζεται η ακόλουθη διανοµή:
α) ποσοστό 50% των κερδών της Εταιρείας καταβάλλεται ως
µέρισµα στο Ελληνικό Δηµόσιο και διατίθεται σύµφωνα µε το ν.
4336/2015, και
β) τα λοιπά κέρδη χρησιµοποιούνται για τις επενδύσεις της
Εταιρείας σύµφωνα µε την πολιτική επενδύσεων που περιγράφεται στο άρθρο 200 του παρόντος. Τα κέρδη της Εταιρείας υπολογίζονται όπως προβλέπεται στα λογιστικά πρότυπα που
καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό. Η µέθοδος καθορισµού του µερίσµατος µπορεί να εξειδικευτεί περαιτέρω στη µερισµατική πολιτική. Προκειµένου να διατηρηθεί η αναλογία
διάθεσης κερδών που ορίζεται µε τα ανωτέρω εδάφια α’ και β’
της παραγράφου 1, τα ποσοστά που διανέµονται δύνανται να
αναπροσαρµοστούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη ποσά που
έχουν διατεθεί για επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν πριν τον
υπολογισµό των κερδών που πρόκειται να διανεµηθούν.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3864/2010 και οι διατάξεις των παραγράφων 14 έως και 18 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011 εξακολουθούν να εφαρµόζονται από το ΤΧΣ και το
ΤΑΙΠΕΔ, αντίστοιχα.
Άρθρο 200
Επενδυτική Πολιτική
1. Οι επενδυτικές αποφάσεις της Εταιρείας και των άµεσων
θυγατρικών της λαµβάνονται σύµφωνα µε την Επενδυτική Πολιτική, η οποία αποτελεί µέρος του Εσωτερικού της Κανονισµού.
Η Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών
της (πλην του ΤΧΣ) λαµβάνει υπόψη τις αρχές της παραγράφου
3.
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2. Ποσά τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 199, χρησιµοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
τους ακόλουθους τύπους επενδύσεων:
(α) Επενδύσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης
της εθνικής οικονοµίας, και
(β) Επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των
άµεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ.
3. Η Επενδυτική Πολιτική περιέχει τις ακόλουθες γενικές
αρχές:
(α) Ως Επενδύσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας νοούνται κυρίως επενδύσεις σε
σηµαντικούς τοµείς από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων σε προγράµµατα έρευνας
και καινοτοµίας που αποτελούν τοµείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων,
καθώς και σηµαντικών συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα που λαµβάνουν χώρα είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3389/2005 είτε βάσει ειδικής νοµοθεσίας. Η Γενική Συνέλευση
του µοναδικού µετόχου της Εταιρείας εγκρίνει τους συγκεκριµένους τοµείς στους οποίους πραγµατοποιούνται κατά προτεραιότητα επενδύσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής
οικονοµίας.
(β) Οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στα περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρείας ή των άµεσων θυγατρικών της, συµβάλλουν στην αξιοποίηση τους και στην αύξηση των σχετικών εσόδων. Οι επενδύσεις αυτές δύνανται να περιλαµβάνουν
βελτιώσεις ή έξοδα προετοιµασίας για πώληση ή άλλου είδους
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, εκσυγχρονισµό του δικτύου των δηµοσίων επιχειρήσεων, καθώς και ανάθεση συµβάσεων διαχείρισης αναφορικά µε εταιρίες υπό αναδιάρθρωση.
4. Η Επενδυτική Πολιτική περιλαµβάνει και τη διαδικασία καθορισµού των ποσοστιαίων ορίων κάθε κατηγορίας επενδύσεων.
Ο Εσωτερικός Κανονισµός ορίζει περαιτέρω τη διαδικασία επιλογής των επενδύσεων από την Εταιρεία.
5. Επενδύσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης
της εθνικής οικονοµίας µπορούν να γίνουν εφόσον προβλέπεται
από την Επιτροπή Επενδύσεων ότι:
α. δηµιουργούν απόδοση για την Εταιρεία ή
β. έχουν θετική επίπτωση στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας
και σε κάθε περίπτωση συνάδουν µε την Επενδυτική Πολιτική.
6. Επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των
θυγατρικών της µπορούν να λάβουν χώρα εφόσον προβλέπεται
από την Επιτροπή Επενδύσεων ότι θα δηµιουργήσουν απόδοση
για την Εταιρεία που συνάδει µε την Επενδυτική Πολιτική.
7. Τα ρευστά διαθέσιµα της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ τηρούνται σε λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, έως τη
λειτουργική έναρξη του Ενιαίου Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου, µέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείρισή τους.
Άρθρο 201
Μέθοδοι και διαδικασία αξιοποίησης Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εξαιρουµένων των
ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) µπορούν να µετέρχονται όλες τις µεθόδους που
κρίνονται κατάλληλες προκειµένου, κατά τρόπο επαγγελµατικό,
να διαχειρίζονται, να διατηρούν, να αυξάνουν την αξία και να
αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να επιτυγχάνουν το
σκοπό τους.
2. Προκειµένου να προβούν σε ιδιωτικοποίηση περιουσιακών
τους στοιχείων, η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εξαιρουµένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) δύναται να προβαίνουν ενδεικτικά στην πώλησή τους, τη µεταβίβαση οποιωνδήποτε
εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων επί αυτών ή την εισφορά
των τελευταίων σε ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και στη συνεπακόλουθη πώληση των
σχετικών µετοχών σε τρίτους.
3. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εξαιρουµένων των
ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) δύναται επιπλέον να προβαίνουν στη µίσθωση

των περιουσιακών στοιχείων, την παραχώρηση του δικαιώµατος
χρήσης ή αξιοποίησής τους, την ανάθεση της διαχείρισής τους,
τη σύσταση επί αυτών οποιουδήποτε πραγµατικού η προσωπικού δικαιώµατος, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων οριζόντιας ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιωµάτων
οποιασδήποτε φύσης. Η Εταιρεία δύναται επιπλέον να προβαίνει
σε τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηµατικό
ή µη χαρακτήρα τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 10, 11 και 14 του
ν. 3156/2003 (Α’157), και την έκδοση τίτλων ανταλλάξιµων µε µετοχές, υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση αυτών των τίτλων δεν
αυξάνει το δηµόσιο χρέος, όπως αυτό υπολογίζεται σύµφωνα µε
τους κανόνες της Eurostat.
4. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ή της συναφούς άµεσης θυγατρικής (εξαιρουµένων των ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ), αποφασίζει
τις πρόσφορες µεθόδους αξιοποίησης και τη διαδικασία για την
επιλογή των αντισυµβαλλοµένων προκειµένου να συναφθούν οι
σχετικές συµβάσεις, λαµβάνοντας υπόψη την επιχειρηµατική
πρακτική αντιστοίχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά
χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα
ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα οποία θα οδηγήσουν
στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.
5. Πριν από την αξιοποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή των θυγατρικών της, πλην των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, απαιτείται να γίνει τελική αποτίµηση της αξίας του εν λόγω
περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας ή των θυγατρικών της, εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, είναι
δυνατόν, αντί της αποτίµησης που αναφέρεται στο προηγούµενο
εδάφιο, να δοθεί αιτιολογηµένη γνώµη (fairness opinion) πιστωτικού ιδρύµατος ή τράπεζας επενδύσεων για το δίκαιο και το εύλογο της προτεινόµενης συναλλαγής. Το Διοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να αποφασίσει αναφορικά µε τον καθορισµό των
κριτηρίων βάσει των οποίων µπορεί να γίνει η επιλογή του πιστωτικού ιδρύµατος ή της εταιρείας επενδύσεων που θα κληθεί να
γνωµοδοτήσει σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισµού. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4129/2013
εφαρµόζονται κατ' αναλογία για τον προσυµβατικό έλεγχο των
συµβάσεων που συνάπτονται µε σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των θυγατρικών της
(εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ), εφόσον το τίµηµα ή τα έσοδα από
την αξιοποίηση υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000), ευρώ, µε την εξαίρεση των συµβάσεων των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου
6. Ο προσυµβατικός έλεγχος µπορεί να ασκηθεί συνολικά για
συγκεκριµένη κατηγορία συµβάσεων, εφόσον έχουν υποβληθεί
στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναλυτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ο τύπος της σύµβασης και η διαδικασία για την εύρεση
των αντισυµβαλλοµένων από την αρχή της διαδικασίας αυτής
µέχρι την επιλογή των υποψηφίων και την ανάθεση της σύµβασης στους αντισυµβαλλοµένους. Στην περίπτωση αυτή, ο προσυµβατικός έλεγχος για σύναψη συγκεκριµένης σύµβασης, η
οποία εµπίπτει στην κατηγορία των ανωτέρω συµβάσεων απαιτείται µόνο στο βαθµό που υπάρχει απόκλιση από τον τύπο της
σύµβασης ή τη διαδικασία που έχει κοινοποιηθεί και εγκριθεί από
το Ελεγκτικό Συνέδριο.
7. Όσον αφορά στη διάθεση µετοχών των εταιρειών που είναι
εισηγµένες σε Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του ν.
3606/2007 (Α’ 195), η Εταιρεία και οι θυγατρικές της (εκτός των
ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) µπορούν να αναθέσουν σε πιστωτικό ίδρυµα ή
τράπεζα επενδύσεων την ανεύρεση αγοραστή για το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Εσωτερικού
Κανονισµού.
8. Όσον αφορά στις πωλήσεις κινητών αξιών, οι οποίες είναι
εισηγµένες ή βρίσκονται στο στάδιο της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του ν.
3606/2007, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, εκτός των ΤΧΣ και
ΤΑΙΠΕΔ, δύνανται επίσης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισµό, να αναθέσουν σε πιστω-
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τικά ιδρύµατα ή τράπεζες επενδύσεων την ανεύρεση αγοραστών
µέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building), µε ή
χωρίς υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύµατος ή της τράπεζας
επενδύσεων που θα αναλάβει την εν λόγω διαδικασία για αγορά
του ποσοστού των κινητών αξιών που δεν θα καταστεί δυνατόν
να διατεθεί σε τρίτους επενδυτές.
9. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ,
µπορεί να αποδεχθεί δηµόσιες προσφορές κινητών αξιών που
υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3461/2006
(Α’106).
10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος
άρθρου, τον προσυµβατικό έλεγχο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου υποκαθιστά, σε σχέση µε όλες τις προβλέψεις
της παραγράφου 5, η γνώµη του Συµβούλου ή Παρέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή, σε περίπτωση κωλύµατός του, από τον
αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και των άµεσων
θυγατρικών του, εξαιρουµένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ. Ο Σύµβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται εγγράφως
ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο να παραστεί στη συνεδρίαση του
διοικητικού συµβουλίου για θέµα της παραγράφου 8 είκοσι τέσσερις (24) ώρες και για θέµα της παραγράφου 7 σαράντα οκτώ
(48) ώρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση αντίστοιχα. Στην περίπτωση δε της παραγράφου 7, ταυτόχρονα µε την κλήση του
κοινοποιείται υποχρεωτικά το σχετικό πληροφοριακό δελτίο και
η έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για θέµα της
παραγράφου 8, η γνώµη του Συµβούλου θα διατυπώνεται προφορικά κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου και θα
καταχωρίζεται αυτολεξεί στα πρακτικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση,
η γνώµη του Συµβούλου θα διατυπώνεται εγγράφως εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.
11. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εκτός των ΤΧΣ
και ΤΑΙΠΕΔ) δύναται, για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των
περιουσιακών του στοιχείων, να συνάπτει οποιαδήποτε σύµβαση,
όπως ενδεικτικά, συµβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συµβάσεις µετόχων και συµβάσεις παροχής
ή λήψης δικαιωµάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συµβάσεις ανταλλαγής µετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να συνοµολογεί κοινές
διαδικασίες πώλησης µε άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώµατα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, µε σκοπό την επαύξηση της
αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Οι συµβάσεις της παραγράφου αυτής συνάπτονται µε διαφανείς διαδικασίες και όρους αγοράς και το κόστος που συνδέεται µε τη
σύναψή τους περιλαµβάνεται στο λειτουργικό κόστος της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της, εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, και αφαιρείται από τα έσοδα που εισπράττονται από την
αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων. Οι εν λόγω συµβάσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε αύξηση του δηµοσίου χρέους,
όπως αυτό υπολογίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες της Eurostat.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της Εταιρείας, το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται
να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ της Εταιρείας ή των άµεσων θυγατρικών της, πλην των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, τηρουµένων των κανόνων
κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 202
Υποχρεώσεις Δηµοσιότητας και Διαφάνειας
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη
Βουλή των Ελλήνων ετήσια έκθεση ανάλυσης των πεπραγµένων
του για τη σχετική περίοδο, η οποία συζητείται στην αρµόδια Επιτροπή της.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, προσκαλείται σε συνεδριάσεις ενώπιον της Βουλής για να την ενηµερώνει για κάθε
σχετικό θέµα που ζητηθεί.
3. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, µε
την ανάληψη των καθηκόντων τους, παρουσιάζονται στη Βουλή
σε δηµόσια ακρόαση ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής σύµφωνα
µε τον Κανονισµό της.

10453

4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των άµεσων θυγατρικών της υπάγονται στις διατάξεις του µε το ν. 3213/2003
(Α’309).
5. Στο µέτρο που η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της κριθεί ότι αποτελούν Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οι διατάξεις του
ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις αναφορικά µε την
υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, εφαρµόζονται, µόνο ως
προς την υποβολή: α) ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού
και χρηµατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων µισθολογικών
στοιχείων (απολογιστικά) και δ) µηνιαίας σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ετήσια µεγέθη). Οι
ανωτέρω εξαιρούνται από κάθε άλλη διάταξη που εφαρµόζεται
σε νοµικά πρόσωπα που έχουν ταξινοµηθεί ως Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης.
Άρθρο 203
Θέµατα προσωπικού της Εταιρείας και θυγατρικών της
1. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της µπορούν να προσλαµβάνουν προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
για απασχόληση ορισµένου ή αορίστου χρόνου, µε σχέση εντολής ή µε σύµβαση έργου.
2. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της µπορούν επίσης
να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό συνάπτοντας συµβάσεις δανεισµού εργαζοµένων µε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα
ή εταιρίες των οποίων οι µετοχές έχουν µεταφερθεί στην Εταιρεία ή σε κάποια από τις θυγατρικές της.
3. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της µπορούν να αποφασίσουν τη µεταφορά εργαζοµένων από την Εταιρεία στις θυγατρικές ή από µία θυγατρική σε άλλη ή στην Εταιρεία.
4. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άµεσες θυγατρικές της, προσωπικού από το Δηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα
του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για διάστηµα τριών
(3) ετών, η οποία µπορεί να παρατείνεται µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να
απαιτείται η γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα από
τον οποίο αποσπάται. Το κόστος της µισθοδοσίας βαρύνει την
Εταιρεία. Επιτρέπεται επίσης, η απόσπαση προσωπικού από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Άρθρο 204
Κυρώνεται το Αρχικό Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. που έχει ως εξής:
««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.»
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1
Επωνυµία
Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.».
Για συναλλαγές στην αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιµοποιεί την
επωνυµία «HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS», και διακριτικό τίτλο «H.C.A.P.».
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της
ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου που µεταβιβάζεται
σε αυτήν χάριν του δηµοσίου συµφέροντος όπως περαιτέρω
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εξειδικεύεται στις διατάξεις του ιδρυτικού της νόµου («Νόµος»).
Η Εταιρεία συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκοπό
και συγκεκριµένα: (α) τη συνεισφορά πόρων για την υλοποίηση
της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγµατοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας (β) τη συµβολή στην αποµείωση των
οικονοµικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το ν. 4336/2015 (A’ 94).
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία:
α) διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία αποβλέποντας
στη µακροπρόθεσµη επαύξηση της αξίας τους, σύµφωνα µε τον
Εσωτερικό της Κανονισµό, µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας
σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας,
β) προωθεί µεταρρυθµίσεις των δηµοσίων επιχειρήσεων, µεταξύ άλλων, µέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και µέσω της προαγωγής
υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτοµίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών και
δύναται να επιχειρεί κάθε πράξη ή ενέργεια, η οποία αναφέρεται στον Νόµο και στο παρόν Καταστατικό.
Άρθρο 3
Έδρα
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται Δήµος του νοµού Αττικής.
Άρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται στα ενενήντα εννέα (99)
χρόνια.
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) ευρώ και κατανέµεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων
(1.000) ευρώ η κάθε µία.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται σε µετρητά από το Ελληνικό Δηµόσιο.
3. Το µετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθµό και το
είδος των µετοχών που θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και
την τιµή διάθεσης αυτών και την προθεσµία κάλυψης.
4. Η καταβολή των µετρητών για κάλυψη του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις του µοναδικού µετόχου µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου, πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µε
κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό της εταιρείας, που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 6
Μετοχές
1. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και αµεταβίβαστες.
2. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής
κατά το άρθρο 966 ΑΚ.
Άρθρο 7
Όργανα της Εταιρείας
Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, το Εποπτικό Συµβούλιο, το Διοικητικό Συµβούλιο
και οι Ελεγκτές.

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο
της Εταιρίας, λειτουργεί και έχει τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 190 του Νόµου για την Εταιρεία.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συµβούλιο και οι προσκλήσεις για τη σύγκλησή της συντάσσονται σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία.
3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της συνέλευσης. Αντίγραφα και
αποσπάσµατα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 9
Σύνθεση και Θητεία των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από πέντε
(5) έως επτά (7) µέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι µόνο
φυσικά πρόσωπα, εκλέγονται και παύονται από το Εποπτικό Συµβούλιο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Νόµο για την Εταιρεία.
Άρθρο 10
Συγκρότηση, Συνεδριάσεις και Πρακτικά
του Διοικητικού Συµβουλίου
1. Αφ’ής στιγµής εκλεγεί από το Εποπτικό Συµβούλιο σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 191 του Νόµου για την Εταιρεία,
το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώµα,
και καθορίζει τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες των µελών του.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 192 του Νόµου.
3. Η απαιτούµενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συµβούλιο ρυθµίζονται στο άρθρο 9 του
Νόµου.
4. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εν όλω ή εν
µέρει άσκηση της εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης σε
σχέση µε τις τρέχουσες υποθέσεις της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, πέραν του διευθύνοντος συµβούλου και µπορεί επίσης να αναθέτει µέρος των
εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη ή όχι του Διοικητικού Συµβουλίου, στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, και να καθορίζει την έκταση των ανατεθειµένων
αρµοδιοτήτων τους.
5. Ο Πρόεδρος και ο τυχόν εκλεγόµενος αναπληρωτής του
έχουν τις εξουσίες που προβλέπονται στο Νόµο, στον κ.ν.
2190/1920, και οποιεσδήποτε άλλες αρµοδιότητές τους έχουν
ανατεθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.
6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση όσο
συχνά όσο απαιτούν οι εργασίες της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση µία (1) φορά κάθε ηµερολογιακό µήνα. Οι συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή τον
τυχόν αναπληρωτή του µε ανακοίνωση του χρόνου, του τόπου και
της ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης η οποία κοινοποιείται
σε όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail), υπηρεσίας ταχυµεταφοράς (courier) ή τηλεοµοιοτυπίας (fax), τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση. Ο
Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο τυχόν αναπληρωτής
προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου. Το διοικητικό συµβούλιο δύναται επίσης να συγκαλείται από δύο (2)
µέλη του σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέ-
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πεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη
αποφάσεων.
7. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που έχουν ζητήσει τη σύγκλησή του, οποιοδήποτε στέλεχος της Εταιρείας, καθώς επίσης και ειδικοί και
εξωτερικοί σύµβουλοι µπορούν να συµµετέχουν στη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συµβουλίου. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
συγκληθεί, να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις, µέσω γραπτής
διαδικασίας ή ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται
στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας.
8. Στις συνεδριάσεις που λαµβάνουν χώρα µε τη φυσική παρουσία των συνευρισκοµένων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων θα υπογράφονται από όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου που ήταν
παρόντα. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου θα εκδίδονται από τον Πρόεδρο, τον τυχόν αναπληρωτή του και κάθε άλλο µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλο πρόσωπο που µπορεί να έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και το σχετικό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είναι εµπιστευτικά.
Άρθρο 11
Διευθύνων Σύµβουλος
1. Ο Διευθύνων Σύµβουλος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες,
καθώς και τυχόν άλλες που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας:
α. Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξωδικαστικά, περιλαµβανοµένης της εκπροσώπησης αυτού στις Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών της ψηφίζοντας κατά τον τρόπο που τον έχει
εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συµβούλιο.
β. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει τις
δραστηριότητές της και λαµβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις εντός των ορίων του καταστατικού και των διατάξεων που
διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας προκειµένου να διαχειρίζεται
τα καθηµερινά ζητήµατα.
γ. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προτάσεις και συστάσεις που είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίηση των σκοπών
της Εταιρείας και για τη δηµιουργία σχεδίου δράσης.
δ. Προετοιµάζει και υπογράφει συµβάσεις µέχρι του ποσού που
καθορίζει µε απόφασή του το Διοικητικό Συµβούλιο.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
στ. Λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την ενθάρρυνση
και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού, υποβάλλει στο
Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση τη σύνταξη οργανογραµµάτων και προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης που κατά
την κρίση του είναι απαραίτητα.
ζ. Εκτελεί όλες τις πράξεις που σχετίζονται µε τη συνήθη διοίκηση της Εταιρίας.
η. Προσλαµβάνει το προσωπικό της Εταιρείας εκτός από το διορισµό των ανώτερων στελεχών της Εταιρείας τα οποία διορίζονται
µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το
άρθρο 192 του Νόµου.
θ. Αξιολογεί και προτείνει στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την ανάκληση των µελών του διοικητικού συµβουλίου των
άµεσων θυγατρικών της Εταιρείας, εκτός του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας του ν. 3864/2010.
ι. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο σε ετήσια βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρείας και
φροντίζει και συντονίζει για την εφαρµογή του.
ια. Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση και υποβολή στο Εποπτικό Συµβούλιο τριµηνιαίες εκθέσεις
επί των πεπραγµένων της Εταιρίας και τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 195 του Νόµου.
ιβ. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση το σχέδιο
αναδιάρθρωσης της «Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου ΑΕ» του ν.
2636/1998 και κάθε τυχόν σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπολοίπων
άµεσων θυγατρικών, µε την εξαίρεση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας του ν. 3864/2010.
ιγ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προκειµένου αυτό µε
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τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµβούλιο την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
ιδ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προκειµένου αυτό µε
τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
ιε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προκειµένου αυτό µε τη
σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµβούλιο τη σύσταση νέων
άµεσων θυγατρικών της Εταιρείας.
Άρθρο 12
Αντικατάσταση µέλους Διοικητικού Συµβουλίου
Η αντικατάσταση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 192 του Νόµου.
Άρθρο 13
Εποπτικό συµβούλιο
1. Το Εποπτικό Συµβούλιο διορίζεται, λειτουργεί και έχει τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Νόµου.
2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Εποπτικού
Συµβουλίου θα υπογράφονται από όλα τα µέλη και τηρούνται σε
ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα αντίγραφα των πρακτικών του Εποπτικού Συµβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συµβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου, καθώς και
το σχετικό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είναι εµπιστευτικά.
3. Το Εποπτικό Συµβούλιο θα συνεδριάζει όσο συχνά η λειτουργία της Εταιρείας το απαιτεί. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου θα συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του, των οποίων θα
προεδρεύει ο ίδιος ή δύο από τα µέλη αυτού. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, το αρχαιότερο µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου θα προεδρεύει της συνεδρίασης.
4. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου θα συγκαλούνται
µε σχετική πρόσκληση προς όλα τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες προ της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της συνεδρίασης, η οποία θα περιλαµβάνει
την ώρα, τον τόπο και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου ή των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου που ζήτησαν τη σύγκληση της συνεδρίασης, οιοδήποτε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, υπάλληλος της Εταιρείας
και ειδικευµένο προσωπικό ή εξωτερικοί συνεργάτες µπορούν να
συµµετάσχουν στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συµβουλίου. Το
Εποπτικό Συµβούλιο δύναται να συγκληθεί προκειµένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις µέσω έγγραφης διαδικασίας ή
ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας όπως προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας.
Άρθρο 14
Οικονοµικό Έτος
Η διάρκεια του οικονοµικού έτους είναι δώδεκα (12) µήνες, µε
αρχή την 1η Ιανουαρίου και λήξη την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου
έτους.
Άρθρο 15
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις –
Έλεγχος αυτών – Διάθεση Κερδών
1. Η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και ο
έλεγχος αυτών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το Νόµο.
2. Τα έσοδα της Εταιρείας θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε
το άρθρο 199 του Νόµου.
Άρθρο 16
Γενική Διάταξη
Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το παρόν Καταστατικό,
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θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Νόµου και συµπληρωµατικά
οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 17
Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού
Μετοχικού Κεφαλαίου
Η κάλυψη και η καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας θα λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 187 του Νόµου.
Άρθρο 18
Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο οικονοµικό έτος της Εταιρείας θα εκκινήσει από την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και θα ολοκληρωθεί την
31η Δεκεµβρίου 2016.
Άρθρο 19
Ελεγκτές
Ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων των Ελεγκτών και ο διορισµός τους θα λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε το άρθρου 193 του
Νόµου.
Άρθρο 20
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας
Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 µε την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του ν. 4336/2015. »
Άρθρο 205
Κυρώνεται το Καταστατικό της ΕΔΗΣ που έχει ως εξής:
««ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1
Επωνυµία
Συνιστάται µε το παρόν συµβόλαιο Ανώνυµη Εταιρεία µε την
επωνυµία «Εταιρεία Δηµόσιων Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία
(ΕΔΗΣ)».

Άρθρο 2
Σκοπός
Ο σκοπός της εταιρείας προβλέπεται στο άρθρο 197 παρ. 1
του Νόµου για την Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας (ο Νόµος) και έγκειται στη διαχείριση των δηµοσίων επιχειρήσεων που µεταβιβάζονται δυνάµει του Νοµου στην ΕΔΗΣ.
Άρθρο 3
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται Δήµος εντός του νοµού Αττικής.
Άρθρο 4
Επωνυµία
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 έτη και αρχίζει από
την καταχώρηση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ διαιρούµενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.
Άρθρο 6
Μετοχές
Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και αµεταβίβαστες.
Άρθρο 7
Όργανα της εταιρείας
Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων
και το Διοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της
εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέµα αφορά την εταιρεία, για τα οποία σύµφωνα µε το
νόµο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι
αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες
µετόχους.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συµβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόµος ορίζει.
Άρθρο 9
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου
1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) µέλη.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για θητεία τεσσάρων
(4) ετών που παρατείνεται µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όµως δεν µπορεί
να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.
Άρθρο 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συµβουλίου
Το Διοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, ορίζοντας τον αναπληρωτή του
Προέδρου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και τις ιδιότητες των λοιπών µελών, πέραν του Διευθύνοντος Συµβούλου που
ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας συγχρόνως και
τις αρµοδιότητές τους.
Άρθρο 11
Εταιρική Χρήση
Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την
1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του
ιδίου έτους.
Άρθρο 12
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - Έλεγχος αυτών –
Διάθεση κερδών
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συµβούλιο και δηµοσιεύονται µε επιµέλεια αυτού σύµφωνα µε τα
οριζόµενα κάθε φορά από το νόµο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων γίνεται σύµ-
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φωνα µε τα οριζόµενα κάθε φορά στο νόµο.
Η διάθεση των κερδών γίνεται σύµφωνα µε τον Νόµο.
Γενική Διάταξη
Άρθρο 13
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό, έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά
ισχύει.
Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 14
Κάλυψη και καταβολή του αρχικού
Μετοχικού Κεφαλαίου
Το προβλεπόµενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού
αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκ τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ θα καλυφθεί από την Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ τοις µετρητοίς.
Άρθρο 15
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από
την καταχώρηση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής
απόφασης της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση
άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει
την 31η Δεκεµβρίου 2016.
Άρθρο 16
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου
Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία
ορίζεται µέσα σε 6 µήνες από τη συγκρότηση σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και
Περιουσίας σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της Νόµο.
Άρθρο 17
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας
Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 µε την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του ν. 4336/2015.»
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 206
Φορολογικές απαλλαγές
Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εκτός από το ΤΧΣ
και το ΤΑΙΠΕΔ για τα οποία εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι
ειδικές διατάξεις των ιδρυτικών τους νόµων), απολαµβάνουν
όλων των διοικητικών, οικονοµικών, φορολογικών, δικαστικών,
ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου προνοµίων και ατελειών του
Δηµοσίου, πλην του ΦΠΑ.
Άρθρο 207
Προσωρινή ρύθµιση διαφορών
σε διακατοχή ακινήτων
Για την προσωρινή ρύθµιση των διαφορών που ανακύπτουν
από την αµφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων τους έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της
22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν.1539/1938 (Α’488).
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Άρθρο 208
Ζητήµατα χωροταξικού και πολεοδοµικού δικαίου
Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων η Εταιρεία και
οι άµεσες θυγατρικές της ή οποιαδήποτε εταιρεία, το µετοχικό
κεφάλαιο της οποίας ανήκει, άµεσα ή έµµεσα, στο σύνολό του,
στην Εταιρεία, έχει την κυριότητα ή άλλα δικαιώµατα εµπραγµάτου δικαίου, ή δικαιώµατα διαχείρισης και εκµετάλλευσης, λογίζονται ως δηµόσια ακίνητα για τους σκοπούς του άρθρου 10 του
ν. 3986/2011 και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων
10-17 του ν. 3986/2011.
Άρθρο 209
Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεργασία µε την
Εταιρεία
Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που προβλέπεται
να εκδοθούν στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
192, στις παραγράφους 6 και 10 του άρθρου 196 του παρόντος
νόµου, εκδίδονται κατόπιν γραπτού αιτήµατος που υποβάλλεται
από την Εταιρεία. Το αίτηµα µε τον πλήρη φάκελο εξετάζεται
από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και
κάθε άλλη αρµόδια αρχή εντός εξήντα (60) ηµερών και στη συνέχεια διαβιβάζεται στο ΚΥΣΟΙΠ. Με απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να εκδώσει τις σχετικές πράξεις και
να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη για την υλοποίηση της απόφασης του
ΚΥΣΟΙΠ.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 210
Μεταβατικές διατάξεις
1. Το πρώτο Εποπτικό Συµβούλιο διορίζεται, κατόπιν επιλογής
των µελών του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 191 του
παρόντος νόµου µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η
υποβολή του αρχικού Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου πραγµατοποιείται αµέσως
µετά την έκδοση της ως άνω απόφασης από το Εποπτικό Συµβούλιο, το οποίο ρητά εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από
τον παρόντα νόµο.
2. Το καταστατικό της ΕΔΗΣ υποβάλλεται προς καταχώριση
στο ΓΕΜΗ της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου από το Διοικητικό
της Συµβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παραγράφου 2
του άρθρου 192. Τα Διοικητικά Συµβούλια των εταιριών, το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων µεταβιβάζεται δυνάµει του παρόντος νόµου στην ΕΔΗΣ, οφείλουν ως την συγκρότηση σε σώµα
του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΔΗΣ, να προβαίνουν µόνο σε
πράξεις συνήθους διαχείρισης και εκπροσώπησης, καθώς και να
απέχουν από οποιαδήποτε πράξη εκποίησης ή µεταβίβασης ενοχικών και εµπράγµατων δικαιωµάτων που δεν εντάσσεται στο
ετήσιο επιχειρηµατικό τους σχέδιο ή δεν είναι αναγκαία για την
προστασία των δικαιωµάτων της επιχείρησης.
3. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου που έχουν δοθεί υπέρ
εταιριών που µεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ, προς την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων παραµένουν σε ισχύ και δύναται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται για όσο διάστηµα η Εταιρεία συµµετέχει µέσω της ΕΔΗΣ στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών
αυτών.
4. Οι άµεσες θυγατρικές της Εταιρείας, εκτός του ΤΧΣ, οφείλουν να προσαρµόσουν τα καταστατικά τους εντός έξι (6) µηνών
από τη συγκρότηση σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας. Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή των καταστατι-
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κών των ως άνω θυγατρικών, που ορίζουν διαφορετικό τρόπο
λειτουργίας ή λήψης αποφάσεων ως προς τα δικαιώµατα του µετόχου και οι οποίες δεν καταργούνται ρητά µε τον παρόντα νόµο,
καταργούνται αυτοδικαίως από τη συγκρότηση σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
5. Από την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΗΣ, καταργείται κάθε
διάταξη που περιλαµβάνεται στον ιδρυτικό νόµο ή τα καταστατικά των εταιριών που µεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ, και η οποία
προβλέπει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ή λήψης αποφάσεων
ως προς τα δικαιώµατα του µετόχου, την εκλογή µελών ΔΣ, και
κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την εταιρία και η οποία έρχεται σε
αντίθεση µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου ως
προς τα ζητήµατα αυτά και του κ.ν. 2190/1920.
6. Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται αναφορά σε εξαίρεση του
ΤΧΣ ή του ΤΑΙΠΕΔ από την εφαρµογή διατάξεων που αφορούν
την Εταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές της, νοείται ότι το ΤΧΣ
και το ΤΑΙΠΕΔ εξακολουθούν για τα θέµατα αυτά να εφαρµόζουν
τις διατάξεις των ιδρυτικών τους νόµων.
Άρθρο 211
Τροποποίηση του ν. 4049/2012 (Α’ 35)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4049/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών
και Πολιτισµού και Τουρισµού επιτρέπεται να παραχωρηθούν
κατά κυριότητα ή κατά χρήση ή να διατεθούν δωρεάν σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού
περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν στoν
«Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού» (Ε.Ο.Τ.), ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. αντίστοιχα. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση ή τη διάθεση, καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η µη τήρησή τους.»
Άρθρο 212
Τροποποίηση του ν. 2636/1998 (Α’ 198)
1. Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.
2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
« Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να ασκεί
οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα, να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε µέθοδο αξιοποίησης προβλέπεται στο άρθρο 18 του
νόµου για την Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας
Α.Ε., όπως και τις ακόλουθες πράξεις.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1, ισχύει από την ηµεροµηνία
συγκρότησης σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε..
Άρθρο 213
Τροποποίηση του ν. 3986/2011 (Α’ 152)
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Δυνάµει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου του Ταµείου η διάρκειά του µπορεί να παραταθεί,
εάν ο σκοπός του δεν έχει επιτευχθεί».
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
« Στο µέτρο που το ΤΑΙΠΕΔ κριθεί ότι αποτελεί Φορέα Γενικής
Κυβέρνησης, εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόµου
για την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. οι διατάξεις του ν. 4270/2014, και τα κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές
αποφάσεις αναφορικά µε την υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, εφαρµόζονται, µόνο ως προς την υποβολή: α) ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής του κατά τη
διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) µηνιαίας αναφοράς
εκτέλεσης προϋπολογισµού και χρηµατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και δ)
µηνιαίας σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνι-

αία βάση, ετήσια µεγέθη).» Οι ανωτέρω εξαιρούνται από κάθε
άλλη διάταξη που εφαρµόζεται σε νοµικά πρόσωπα που έχουν
ταξινοµηθεί ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου του Ταµείου το µετοχικό του κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί
µέσω της έκδοσης ονοµαστικών µετοχών τις οποίες αναλαµβάνει
εξ’ ολοκλήρου η Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας
Α.Ε.»
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 οι λέξεις « Εντός έξι
µηνών» αντικαθίστανται από τη λέξη « Μετά».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου
και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, πριν από τη λήξη της
θητείας τους επιτρέπεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία λαµβάνεται µε σύµφωνη γνώµη του Εποπτικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε..»
6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου του Ταµείου.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η µεταφορά πραγµατοποιείται µέσω σύµβασης δανεισµού
εργαζοµένου, σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.»
Άρθρο 214
Καταργούµενες διατάξεις
1. Οι Εσωτερικοί Κανονισµοί λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ και της
ΕΤΑΔ καταργούνται από την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ ο
Εσωτερικός Κανονισµός της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών
και Περιουσίας Α.Ε., ο οποίος εφαρµόζεται και σε αυτές.
2. Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3986/2011:
α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 3.
β. Η παρ. 8 του άρθρου 3.
γ. Η υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 (γ) του άρθρου 4.
3. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 12 και οι παραράγραφοι
13 έως 16 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 καταργούνται από την
έναρξη ισχύος του Εσωτερικού Κανονισµού της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε..
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 4321/2015 καταργούνται.
5. Από την ηµεροµηνία συγκρότησης σε σώµα του Διοικητικού
Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε., καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998.
β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 και η παρ. 17 του
άρθρου 9 του ν. 2837/2000.
γ) Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3270/2004.
δ) Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.
ε) Οι παράγραφοι 1 και 2 και η περίπτωσης β’ της παρ. 7 του
άρθρου 49 του ν. 3220/2004.
στ) Η περίπτωση 6 της παρ. 2 και η περίπτωση 8 της παρ. 3
του άρθρου 47 του ν. 3943/2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
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Άρθρο 215
Κύρωση της από 14.12.2015 Σύµβασης Παραχώρησης για
την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης,
Ηπειρωτικής Ελλάδας
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η Σύµβαση Παραχώρησης
για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεµβρίου 2015
µεταξύ : α) του Ελληνικού Δηµοσίου, β) της ελληνικής ανώνυµης
εταιρίας µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε.», γ) της ελληνικής ανώνυµης εταιρίας µε
την επωνυµία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) των µετόχων της εν λόγω
ανώνυµης εταιρίας, ήτοι (α) της γερµανικής ανώνυµης εταιρίας
µε την επωνυµία «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εταιρίας µε την επωνυµία «SLENTEL LIMITED», η οποία προσαρτάται στον παρόντα
ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 216
Κύρωση της από 14.12.2015 Σύµβασης Παραχώρησης για
την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Αιγαίου
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η Σύµβαση Παραχώρησης
για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Αιγαίου, που υπογράφτηκε στην Αθήνα
στις 14 Δεκεµβρίου 2015 µεταξύ : α) του Ελληνικού Δηµοσίου,
β) της ελληνικής ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε.», γ), της ελληνικής ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ) των µετόχων της εν λόγω ανώνυµης εταιρίας, ήτοι (α) της
γερµανικής ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «FRAPORT AG
FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εταιρίας µε την επωνυµία «SLENTEL LIMITED», η οποία
προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ στην Ελληνική
και Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 217
Τέλη Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων στα παραχωρούµενα περιφερειακά αεροδρόµια
1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου ή
κανονιστικής διάταξης τα εισπραττόµενα σχετικά µε τα περιφερειακά αεροδρόµια Τέλη Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων (Τ.Ε.Α.Α.), τα οποία επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο
40 του ν. 2065/1992 (Α’ 113), όπως ισχύει, κατατίθενται / πιστώνονται εντός των πρώτων είκοσι (20) ηµερών του µήνα που έπεται των αναχωρήσεων των επιβατών σε δεκατέσσερις (14)
ειδικούς λογαριασµούς µε τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού Αερολιµένα» που συµπληρώνονται µε το όνοµα του
αντίστοιχου αερολιµένα και τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για καθένα από τα δεκατέσσερα (14) περιφερειακά αεροδρόµια των Συµβάσεων Παραχώρησης που κυρώνονται µε τον
παρόντα νόµο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για την χρέωση των αεροµεταφορέων µε τα ποσά των
Τ.Ε.Α.Α. που εισπράττονται από τους επιβάτες και ελέγχει την
απόδοσή τους στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασµούς.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ρυθµίζεται
κάθε τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε : α)
τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των Τ.Ε.Α.Α. σχετικά µε τα περιφερειακά αεροδρόµια των Συµβάσεων Παραχώρησης που κυρώνονται µε τον παρόντα νόµο, β) την ανάπτυξη
και λειτουργία από τους παραχωρησιούχους ηλεκτρονικής πλατφόρµας, στην οποία θα έχει πρόσβαση η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στην οποία οι αεροµεταφορείς θα καταχωρούν
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αναλυτικά στοιχεία κίνησης επιβατών ανά πτήση, γ) τη διαδικασία
ενηµέρωσης των αεροµεταφορέων από τους παραχωρησιούχους στο τέλος κάθε µήνα για τα οφειλόµενα Τ.Ε.Α.Α., δ) τη διαδικασία διαβούλευσης µεταξύ των αεροµεταφορέων, της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των παραχωρησιούχων
από την 21η και µέχρι την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα για την
επίλυση σχετικών διαφορών σχετικά µε τα καταβλητέα Τ.Ε.Α.Α.,
ε) τη διαδικασία διευθέτησης κάθε επόµενο µήνα των σχετικών
διαφορών και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
µέσω συµψηφισµού, στ) τη διαδικασία ελέγχου από τους παραχωρησιούχους των στοιχείων των πτήσεων για την επαλήθευση
της ακρίβειας των χορηγηθεισών από τους αεροµεταφορείς κινήσεων επιβατών µε τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε όλα
τα στοιχεία που σχετίζονται µε την άνω διαδικασία, ζ) την επιβολή
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τόκου υπερηµερίας εις
βάρος των αεροµεταφορέων σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόµενων Τ.Ε.Α.Α., η) την προσκόµιση στην Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας εγγυητικών επιστολών από τους αεροµεταφορείς
ποσού ίσου µε τα αναλογούντα στο µήνα µε την υψηλότερη κίνηση επιβατών τέλη και τη διαδικασία κατάπτωσης αυτών από
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για ποσό ίσο µε το οφειλόµενο Τ.Ε.Α.Α. µετά την πάροδο προθεσµίας που θα συµφωνείται
κατά περίπτωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και
τους παραχωρησιούχους.
3. Τα συνολικά ποσά των εισπραχθέντων Τ.Ε.Α.Α. µεταφέρονται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την πίστωση στους
αναφερόµενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τραπεζικούς λογαριασµούς, σε τραπεζικούς λογαριασµούς των παραχωρησιούχων,
τους
οποίους
αυτοί
υποχρεούνται
προηγουµένως να κοινοποιήσουν στο Υπουργείο Οικονοµικών
και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ρυθµίζεται
κάθε τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία µεταφοράς στους τραπεζικούς λογαριασµούς των παραχωρησιούχων των συνολικών ποσών των εισπραχθέντων
Τ.Ε.Α.Α., κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
Άρθρο 218
Τέλη και φόροι για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα
παραχωρούµενα περιφερειακά αεροδρόµια
Σε εφαρµογή των εγγυοδοτικών δηλώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου που περιλαµβάνονται στο άρθρο 5.2.1(ιβ) κάθε Σύµβασης
Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου, συµπεριλαµβανοµένων και των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
82 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171) και του
ν.
1080/1980 (Α’ 246), όπως ισχύει, δεν επιβάλλονται στους παραχωρησιούχους οποιουδήποτε είδους τέλη ή φόροι, από οποιαδήποτε δηµοτική ή άλλη τοπική αρχή, για τις υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας στα έργα που θα εκτελεστούν και στις υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν στα περιφερειακά αεροδρόµια των Συµβάσεων
Παραχώρησης, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των υπηρεσιών φωτισµού, ασφάλειας, καθαρισµού, αποκοµιδής απορριµµάτων και αποχέτευσης, υπό την προϋπόθεση και στο βαθµό
που οι υπηρεσίες αυτές πράγµατι παρέχονται στους χρήστες
των περιφερειακών αεροδροµίων από τους παραχωρησιούχους,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Συµβάσεις Παραχώρησης.
Άρθρο 219
Υφιστάµενες Άδειες Κατασκευαστικών Έργων και
Υφιστάµενες Άδειες Λειτουργίας
Οι Άδειες που ορίζονται στα άρθρα 3 και 17.6.1. περίπτωση β’
κάθε Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα
νόµο, οι οποίες δεν έχουν τυχόν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, θεωρείται ότι έχουν χορηγηθεί από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου.
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Άρθρο 220
Μη καταβολή αεροναυτικών τελών από αεροπορικές
εταιρίες στα παραχωρούµενα περιφερειακά
αεροδρόµια

κείας Τελωνειακής Αρχής, έναν υπάλληλο που ορίζεται από τον
αρµόδιο Υπουργό και έναν εκπρόσωπο του παραχωρησιούχου.
Άρθρο 224
Υπαγωγή επένδυσης στο ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 28.12 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται
µε τον παρόντα νόµο, θα ρυθµίζεται το κατώτατο όριο οφειλών
προς τους παραχωρησιούχους των περιφερειακών αεροδροµίων, πέραν των οποίων θα έχουν αυτοί το δικαίωµα να ζητήσουν
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την απαγόρευση απογείωσης οποιουδήποτε αεροσκάφους ανήκοντος σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο λόγω της µη καταβολής
Αεροναυτικών Τελών, όπως ορίζονται σε έκαστη Σύµβαση Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, καθώς και κάθε
άλλο τεχνικό θέµα και λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση του
δικαιώµατος αυτού.

Η επένδυση, που συνεπάγεται η υλοποίηση έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο και τα
σχετικά κεφάλαια που θα εισαχθούν για το σκοπό αυτό από το
εξωτερικό υπάγονται στις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 «περί
επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» (Α’ 317) δια
της εκδόσεως Προεδρικού Διατάγµατος, σύµφωνα µε σχετικό
αίτηµα του παραχωρησιούχου έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης και σε πλήρη συµµόρφωση µε τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 221
Υπηρεσίες πυρόσβεσης στα παραχωρούµενα
περιφερειακά αεροδρόµια
1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου,
συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του
ν.3511/2006 (Α’ 258), όπως ισχύει, ο παραχωρησιούχος κάθε
Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο
δύναται να παρέχει, µε δικό του εξοπλισµό, µέσα και προσωπικό,
υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των περιφερειακών αεροδροµίων, διατηρουµένου σε κάθε περίπτωση του
δικαιώµατός του να λαµβάνει υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης από το Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος.
2. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που θα εκδίδεται µετά από απλή γνώµη των αρµοδίων
υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος εντός αποκλειστικής
προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή από τους παραχωρησιούχους προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικού σχεδίου ειδικού κανονισµού πυρασφάλειας, εγκρίνεται
Ειδικός Κανονισµός Πυρασφάλειας, µε τον οποίον θα ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, θέµατα συγκρότησης οµάδων πυροπροστασίας από το προσωπικό των παραχωρησιούχων, θέµατα
εκπαίδευσης των οµάδων πυροπροστασίας την οποία αναλαµβάνουν είτε οι ίδιοι οι παραχωρησιούχοι είτε εξειδικευµένος ανάδοχος αυτών, η διαδικασία πιστοποίησης της αρτιότητας της εν
λόγω εκπαίδευσης για τις ανάγκες παροχής των ως άνω υπηρεσιών στα περιφερειακά αεροδρόµια, τα ειδικά καθήκοντα και οι
αρµοδιότητες των οµάδων πυροπροστασίας και ο τρόπος δράσης τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την
άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο Ειδικός Κανονισµός Πυρασφαλείας θεωρείται εγκεκριµένος όπως υποβλήθηκε από τον παραχωρησιούχο έκαστης Σύµβασης
Παραχώρησης.
Άρθρο 222
Εφαρµογή διαδικασίας άρθρου 7Α
του ν. 2882/2001 (Α’ 17)
Για την υλοποίηση των απαλλοτριώσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 14.1.7 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης, εφαρµόζεται και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7Α του ν.
2882/2001 (Α’ 17), όπως ισχύει.
Άρθρο 223
Συµµετοχή παραχωρησιούχων στην επιτροπή
του άρθρου 17 παρ. 2 του π.δ. 86/1979 (Α’ 17)
Για τα καταστήµατα πωλήσεως αφορολογήτων και αδασµολογήτων ειδών που λειτουργούν εντός των περιφερειακών αεροδροµίων κάθε Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον
παρόντα νόµο, η επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 17
του π.δ. 86/1979 (Α’ 17) απαρτίζεται από τον προϊστάµενο της οι-

Άρθρο 225
Πρώτη έγκριση Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δια του παρόντος άρθρου
εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη, σε εφαρµογή του άρθρου
6.2.1(α)(viii) κάθε Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε
τον παρόντα νόµο, και σύµφωνα µε το Άρθρο 28.4.2(α) εκάστης
Σύµβασης Παραχώρησης, συµπεριλαµβανοµένου του Πίνακα Β’
αυτού, η οποία Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ.
Άρθρο 226
Διαδικασία αύξησης Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων
Με την επίτευξη της Ηµεροµηνίας Λήξης των Επικείµενων
Έργων σε κάθε περιφερειακό αεροδρόµιο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 18.9 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, η Μέγιστη Μέση Απόδοση Ανά
Αναχωρούντα Επιβάτη ανά περιφερειακό αεροδρόµιο, όπως
αυτή ορίζεται στις Συµβάσεις Παραχώρησης, θα αυξηθεί για
πρώτη φορά στα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 28.4.3 ή/ και
28.4.4 εκάστης Σύµβασης Παραχώρησης για το αντίστοιχο περιφερειακό αεροδρόµιο. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα εγκρίνει, µε την έκδοση σχετικής πράξης
του Διοικητή της που εκδίδεται µέσα σε 20 µέρες, την αύξηση,
αποδεχόµενη τους υπολογισµούς σχετικά µε την τιµαριθµική
αναπροσαρµογή της Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη που θα της υποβάλει ο παραχωρησιούχος σύµφωνα µε τη διαδικασία και εντός των προθεσµιών που ορίζονται
στο άρθρο 28.4.5(β) - (ε) έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης,
εκτός εάν έχει εµφιλοχωρήσει στους ως άνω υπολογισµούς µαθηµατικό ή άλλο πρόδηλο σφάλµα υπολογισµού σχετικό µε την
τιµαριθµική αναπροσαρµογή της Μέγιστης Μέσης Απόδοσης
ανά Αναχωρούντα Επιβάτη. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας από την υποβολή σε αυτήν από τον
παραχωρησιούχο των σχετικών στοιχείων υπολογισµού, οι υποβληθέντες υπολογισµοί του παραχωρησιούχου θα θεωρούνται
εγκεκριµένοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σε περίπτωση µαθηµατικού σφάλµατος ή άλλου πρόδηλου σφάλµατος
στους υπολογισµούς του παραχωρησιούχου, η σχετική διαπιστωτική πράξη θα εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών µετά από
τη διόρθωση των σφαλµάτων αυτών και την επανυποβολή των
στοιχείων υπολογισµού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 227
Συµβάσεις παραχωρούµενων
περιφερειακών αεροδροµίων
Κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, ο παραχωρησιούχος υπεισέρχεται αυτοµάτως, και χωρίς να
απαιτείται η συναίνεση των αντισυµβαλλοµένων, στα συµβατικά
δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Δηµοσίου ή/ και της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας που απορρέουν από τις Μεταβιβασθείσες
Συµβάσεις Αεροδροµίου, όπως αυτές ορίζονται στις Συµβάσεις
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Παραχώρησης. Οι συµβάσεις, στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
των οποίων δεν υπεισέρχεται ο παραχωρησιούχος έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης, καταγγέλλονται από το Ελληνικό Δηµόσιο
µε κοινοποιούµενη µε δικαστικό επιµελητή προειδοποίηση δύο
µηνών ή συντοµότερη, όταν προβλέπεται τέτοια από το νόµο ή
την όποια άλλη έχει συµβατικά µεταξύ των εν λόγω µερών συµφωνηθεί. Τυχόν δικαίωµα αποζηµίωσης του αντισυµβαλλοµένου
ή/και είσπραξης οποιασδήποτε άλλης χρηµατικής απαίτησης εκ
της καταγγελθείσας συµβάσεως γεννάται αποκλειστικά και µόνο
κατά του Ελληνικού Δηµοσίου.
Άρθρο 228
Περίοδοι υπολογισµού Μέγιστης Μέσης Απόδοσης
ανά Αναχωρούντα Επιβάτη
Για την περίοδο από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης
έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο µέχρι την αµέσως επόµενη 31η Οκτωβρίου και εν συνέχεια για την περίοδο από την 1η Νοεµβρίου µέχρι την 31η
Οκτωβρίου του επόµενου έτους, καθώς και σε κάθε αντίστοιχη
περίοδο από 1ης Νοεµβρίου µέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε επόµενου έτους, ο παραχωρησιούχος έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης πρέπει να αποδεικνύει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
ότι δεν σηµειώνεται υπέρβαση της Μέγιστης Μέσης Απόδοσης
ανά Αναχωρούντα Επιβάτη για την αντίστοιχη περίοδο. Ο σχετικός υπολογισµός πρέπει να υποβάλλεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το αργότερο έως το τέλος του Δεκεµβρίου
εκάστου έτους, τροποποιουµένων αντιστοίχως των δύο πρώτων
εδαφίων του άρθρου 28.4.5 (στ) έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 229
Λοιπές διατάξεις
1. Το άρθρο 19.3.8 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο τροποποιείται έτσι ώστε η αναφορά να γίνεται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης αντί του
εσφαλµένα αναφεροµένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.
2. Το άρθρο 6.2.1(α)(viii) έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης
που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο τροποποιείται προς διόρθωση προδήλου σφάλµατος δια της αντικατάστασης των λέξεων
«το οποίο» µε τις λέξεις «η οποία» και διαµορφώνεται ως εξής:
«Η ΥΠΑ θα εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη σύµφωνα µε το
Άρθρο 28.4.2(α) συµπεριλαµβανοµένου του Πίνακα Β’ αυτού, η
οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ.»
3. Η πρώτη πρόταση του άρθρου 28.4.2(β)(ii) έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο τροποποιείται προς διόρθωση προδήλου σφάλµατος δια της
αντικατάστασης των λέξεων «το οποίο» µε τις λέξεις «η οποία»
και διαµορφώνεται ως εξής:
«Η ΥΠΑ, είτε κατά την ή πριν από την Ηµεροµηνία Έναρξης
Παραχώρησης, θα εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη
Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη σύµφωνα µε
το άρθρο 28.4.2(α) συµπεριλαµβανοµένου του Πίνακα Β’ αυτού,
η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ
σύµφωνα µε το άρθρο 6.2.1(α)(viii).»
4. Το άρθρο 39.3.10 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που
κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο τροποποιείται έτσι ώστε η αναφορά να γίνεται στην ορθή ΠΟΛ 1022/2012 αντί της εσφαλµένα
αναφερόµενης ΠΟΛ 1022/3012.
5. Στο άρθρο 3 παράγραφος 3.1 «Ορισµοί» έκαστης Σύµβασης
Παραχώρησης προστίθεται ο κάτωθι νέος ορισµός ως εξής:
«Ως Κρατική Αεροπορική Αρχή νοείται η µονάδα της ΥΠΑ που
είναι εγκατεστηµένη σε καθένα από τα 14 παραχωρούµενα περιφερειακά αεροδρόµια και ασκεί εποπτικό και ρυθµιστικό ρόλο
σε θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, όπως αυτοί περιγράφονται στην Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου του
αερολιµενικού ελέγχου και της συστηµατικής διενέργειας επιτό-
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πιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτήσεων και
του αερολιµένα.»
6. Στο άρθρο 3 παράγραφος 3.1 «Ορισµοί» έκαστης Σύµβασης
Παραχώρησης ο ορισµός των Κρατικών Υπηρεσιών τροποποιείται δια της προσθήκης της φράσης «συµπεριλαµβανοµένης της
Κρατικής Αεροπορική Αρχής» και διαµορφώνεται ως εξής:
«Ως Κρατικές Υπηρεσίες νοούνται ρυθµιστικές και εποπτικές
αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής,
υπηρεσίες τελωνειακού ελέγχου και επιβολής έµµεσων φόρων
κατανάλωσης, ελέγχου µετανάστευσης, αστυνοµικές αρχές και
εθνική φρουρά, το Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος, υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, καραντίνας (ανθρώπων και ζώων), κτηνιατρικές
και φυτοϋγειονοµικές υπηρεσίες, µετεωρολογικές και αεροναυτιλιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες δηµόσιων ασθενοφόρων ή άλλες
υπηρεσίες αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών και όσες άλλες
υπηρεσίες ορίζει κατά καιρούς το Δηµόσιο ως Κρατικές Υπηρεσίες.»
7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 19.3.8 έκαστης Σύµβασης
Παραχώρησης και πριν από τις λέξεις «Έργα Δηµοσίου» προστίθεται η λέξη «εκτελούµενα» και το εδάφιο αυτό διαµορφώνεται
ως εξής:
«Το Δηµόσιο θα είναι υπεύθυνο για τυχόν αφανή ελαττώµατα
(σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί Έργων Δηµοσίου και
τη σχετική Σύµβαση Έργων Δηµοσίου) που εντοπίζονται στα
εκτελούµενα Έργα Δηµοσίου κατά ή πριν από την έκδοση του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης.»
8. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορεί να επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, πλέον της κανονικής
επιχορήγησης, µε ποσό που ανέρχεται έως το ποσοστό 20% της
ετήσιας αµοιβής που προβλέπεται από τα άρθρα 3.1 και 29.1.2
περίπτωση α’ έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης. Οι δικαιούχοι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διαδικασία καταβολής και
λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής της ως άνω διάταξης καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 230
Τελικές διατάξεις
1. Καµία αξίωση δεν έχει ο Παραχωρησιούχος για κάθε ποσό
που καταβλήθηκε ή έπρεπε να καταβληθεί και είναι ληξιπρόθεσµο σε σχέση µε τις Μεταβιβασθείσες Συµβάσεις Αεροδροµίου
µέχρι και την ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης, τροποποιουµένου αντιστοίχως του εδαφίου β’ του άρθρου 4.9.3 της Σύµβασης Παραχώρησης.
2. Το Δηµόσιο δεν θα εµποδίζεται να αναπτύσσει, κατασκευάζει ή και να παραχωρεί υποδοµές και δραστηριότητες εκµετάλλευσης για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, τροποποιούµενης
αντίστοιχα της περίπτωσης (iii) του άρθρου 4.10.3 κάθε Σύµβασης Παραχώρησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 231
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4111/2013
(Α’18) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρίας καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο. Μέχρι τη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας σε ιδιώτη επενδυτή και για όσο
χρονικό διάστηµα αυτή παραµένει στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3429/2005
(Α’314) και τίθεται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
O Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της υπό αποκρατικοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), ο οποίος
τέθηκε σε ισχύ µε την υπ’ αριθµ. Φ38/οικ.24323/2406/21.5.2013
(Β’1319) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων, καταργείται και παύει να ισχύει
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από τη µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας σε ιδιώτη επενδυτή.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και εργασιακές σχέσεις υφιστάµενες κατά το
χρόνο της µεταβίβασης των µετοχών της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. σε
ιδιώτη επενδυτή διέπονται από τις διατάξεις του π.δ.178/2002
(Α’162) και την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία.»
Άρθρο 232
1. Οι παράγραφοι 14 και 16 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
(Α’152) τροποποιούνται ως εξής:
«14. Το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο από την αξιοποίηση
των περιουσιακών του στοιχείων, µεταφέρεται το αργότερο σε
δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξη του, σε πίστωση του ειδικού
λογαριασµού της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α’ 71)
µε την ονοµασία «Ελληνικό Δηµόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωµές για την εξυπηρέτηση του Δηµοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν λειτουργικά έξοδα και διοικητικές δαπάνες του Ταµείου για
την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, σύµφωνα µε
όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 16, και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους.
16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Ταµείου και εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, καθορίζονται ο ειδικότερος
τρόπος προσδιορισµού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από
το τίµηµα σύµφωνα µε την παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος
λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία µεταφοράς του
τιµήµατος στον ειδικό λογαριασµό, η ειδικότερη διαδικασία και
ο τρόπος µεταφοράς του τιµήµατος, όταν αυτό προέρχεται από
αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δηµόσιας επιχείρησης ή
εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,
άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο και κάθε αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή των δύο προηγούµενων παραγράφων. Με την ίδια
απόφαση δύναται, επίσης, να καθορίζεται το ανώτερο ποσοστό
επί του εισπραχθέντος τιµήµατος, κατά το οποίο αφαιρούνται
δαπάνες για έργα που η ολοκλήρωσή τους δεν κατέστη εφικτή
ή για έργα που είναι ακόµα σε εξέλιξη, η ειδικότερη διαδικασία
τεκµηρίωσης για τη συνδροµή των ανωτέρω περιστάσεων και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.
3283/2004 (Α’210) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συναφθείσες συµβάσεις της παραγράφου 1, υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δηµοσίευση του παρόντος η ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.»
(ΤΑΙΠΕΔ), η οποία κατ' αυτόν τον
τρόπο καθίσταται διάδοχος του συµβαλλοµένου Ελληνικού Δηµοσίου, αναφορικά µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
του τελευταίου, που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από τις εν
λόγω συµβάσεις. Όπου στις συµβάσεις αυτές αναφέρεται το Δηµόσιο, νοείται εφεξής το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., το οποίο έχει αρµοδιότητα
για την κατάρτιση κάθε συναφούς εγγράφου και τη ρύθµιση
οποιουδήποτε θέµατος προκύψει από την εκτέλεση και λύση των
συµβάσεων ή εν γένει σχετίζεται µε την πραγµατοποίηση του
σκοπού αυτών, συµπεριλαµβανοµένης ακόµα και της λύσης και
εκκαθάρισης των νοµικών προσώπων που συστάθηκαν ή λειτουργούν χάριν των εν λόγω συµβάσεων. Από την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου εξαιρείται η από 1.8.2010 Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της υπό ειδική εκκαθάριση τελούσας εταιρίας «Ολυµπιακές Αερογραµµές ΑΕ» για την παροχή
υπηρεσιών CAMO, τεχνικής υποστήριξης και σχετικών διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφάλισης, στάθµευσης και συντήρησης σε κατάσταση καθήλωσης των τεσσάρων αεροσκαφών
τύπου AIRBUS A340-300 µε αριθµούς κατασκευαστή MSN 235,
239, 280 και 292. Οποιαδήποτε δαπάνη, στην οποία θα υποβληθεί
το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για τη διενέργεια των προαναφεροµένων πράξεών του θεωρείται συναφής µε την αξιοποίηση των προαναφερθέντων αεροσκαφών και εκκαθαρίζεται σύµφωνα µε τις οικείες

διατάξεις του ν.3986/2011 (Α’152) και τις υπουργικές αποφάσεις
που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.»
Άρθρο 233
Αυτόµατος Μηχανισµός Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής
Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης
1. Ενόψει των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Ελληνική Δηµοκρατία στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράµµατος δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, όπως αυτές περιλαµβάνονται στο ν. 4336/2015
(Α’ 94) και µε σκοπό την επίτευξη των εκεί µνηµονευόµενων δηµοσιονοµικών στόχων, ιδρύεται ο προβλεπόµενος στις επόµενες
παραγράφους µηχανισµός δηµοσιονοµικής προσαρµογής του
προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής «ο Μηχανισµός»).
2. Έως την 10η Μαΐου εκάστου έτους, ο Υπουργός Οικονοµικών συντάσσει έκθεση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και γνωστοποιείται στη Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «Έκθεση»). Η Έκθεση περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Τυχόν αρνητική απόκλιση κατά την έννοια της παραγράφου
10 στοιχείο α’ του παρόντος και το εύρος αυτής της απόκλισης,
καθώς και της αναπροσαρµογής της σε περίπτωση εφαρµογής
της παραγράφου 9 του παρόντος.
β) Το εφαρµοστέο από τα στοιχεία α’ έως ε’ της παραγράφου
3 του παρόντος.
γ) Το συνολικό ποσό, σύµφωνα µε το οποίο η εκτέλεση του
προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να περιοριστεί
κατά το έτος που συντάσσεται και δηµοσιεύεται η έκθεση του
Υπουργού Οικονοµικών.
δ) Τη δηµοσιονοµική επίπτωση από τυχόν υστέρηση του πραγµατικού ρυθµού µεγέθυνσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το έτος αναφοράς, όπως αυτή προκύπτει από
τη διαφορά µεταξύ της πρόβλεψης του πραγµατικού ρυθµού
ετήσιας µεγέθυνσης του ΑΕΠ, όπως περιλαµβάνεται στη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
στον πραγµατικό ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ του µήνα Μαρτίου.
ε) Το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ της δηµοσιονοµικής
επίδρασης των µέτρων προσαρµογής που θα ληφθούν, επί των
εσόδων του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το εκάστοτε Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεργασίας (TMU).
στ) Το ύψος και το είδος των δαπανών στις οποίες θα εφαρµοστεί η δηµοσιονοµική προσαρµογή. Σε ειδικό παράρτηµα της
Έκθεσης προσδιορίζονται όλες οι κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισµού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης επί των
οποίων εφαρµόζεται η αυτόµατη δηµοσιονοµική προσαρµογή,
καθώς επίσης και το επιβαλλόµενο ποσοστό περιορισµού δαπανών για την υλοποίηση αυτής, λαµβανοµένων υπόψη των εξαιρέσεων της παραγράφου 5 της παρούσας. Η παραπάνω
προσαρµογή επιβάλλεται αποκλειστικά στην περίπτωση που το
προεδρικό διάταγµα του στοιχείου α’ της παραγράφου 4 του παρόντος δεν εκδοθεί µέσα στην προβλεπόµενη αποκλειστική προθεσµία, οπότε και ενεργοποιείται αυτοµάτως η προβλεπόµενη
από το στοιχείο β’ της ιδίας παραγράφου αυτοδίκαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Προστίθεται στην αρχή φράση «Το ύψος
και το είδος των δαπανών στις οποίες θα εφαρµοστεί η δηµοσιονοµική προσαρµογή». Στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται το «όλων
των φορέων» πριν το «της Γενικής Κυβέρνησης» και στο τέλος
του εδαφίου, προστίθεται µετά το «για την υλοποίηση αυτής» το
«λαµβανοµένων υπόψη των εξαιρέσεων της παρ. 5 της παρούσας».
ζ) Το ύψος και το ποσοστό επί του ΑΕΠ τυχόν µέτρων που ελήφθησαν κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
3. Σε περίπτωση που στην Έκθεση διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση, κατά την έννοια της παραγράφου 10 στοιχείο α’ του παρόντος και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος,
η εκτέλεση του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης περιορίζεται από την 1η Ιουνίου του ιδίου οικονοµικού έτους µε αντί-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛ’ - 22 ΜΑΪΟΥ 2016

στοιχη µείωση των δαπανών, κατ’ ανώτατο όριο σε 2% του ΑΕΠ
του τρέχοντος οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α) Εάν η απόκλιση είναι µικρότερη ή ίση µε 0,25% του ΑΕΠ,
του προηγούµενου οικονοµικού έτους δεν λαµβάνονται µέτρα
προσαρµογής.
β) Εάν η απόκλιση είναι από 0,26% έως και 0,75% του ΑΕΠ του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, λαµβάνονται µέτρα προσαρµογής ύψους 0,5% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
γ) Εάν η απόκλιση είναι από 0,76% έως και 1,25% του ΑΕΠ του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, λαµβάνονται µέτρα προσαρµογής ύψους 1% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
δ) Εάν η απόκλιση είναι από 1,26% έως και 1,75% του ΑΕΠ του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, λαµβάνονται µέτρα προσαρµογής ύψους 1,5% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
ε) Εάν η απόκλιση είναι από 1,76% έως και 2,25% του ΑΕΠ του
προηγούµενου οικονοµικού έτους, λαµβάνονται µέτρα προσαρµογής ύψους 2% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
Ποσοστό ίσο µε 10% των ετήσιων πιστώσεων του Προϋπολογισµού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για δαπάνες
εκτός αυτών που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 5 του παρόντος δεν διατίθεται και δεν αναλαµβάνεται έως την 30ή Ιουνίου
κάθε οικονοµικού έτους. Η διάθεση και ανάληψη των πιστώσεων
από την 1η Ιουλίου κάθε οικονοµικού έτους, τελεί υπό την προϋπόθεση µη εφαρµογής του µηχανισµού της παραγράφου 4 και
µε την επιφύλαξη όσων προβλεπονται στις διατάξεις του ν.
4270/2014 για την επίτευξη στοχοθεσίας και την τήρηση των
ορίων δαπανών.
4. Εφόσον προκύψει αρνητική απόκλιση που απαιτεί δηµοσιονοµική προσαρµογή και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9
στοιχείο α’ του παρόντος τίθεται σε εφαρµογή ο Μηχανισµός,
κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, ως εξής:
α) Με πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία συντάσσεται βάσει της Έκθεσης, εκδίδεται προεδρικό διάταγµα, το
οποίο δηµοσιεύεται σε αποκλειστική προθεσµία έως την 31η
Μαΐου. Στο προεδρικό διάταγµα του προηγούµενου εδαφίου
προσδιορίζονται αναλυτικά σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έκθεσης και τα διαλαµβανόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, οι
Φορείς και οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες εφαρµόζεται η
δηµοσιονοµική προσαρµογή, το ανώτατο όριο εκτέλεσης του
προϋπολογισµού ανά φορέα Γενικής Κυβέρνησης και κατηγορία
δαπανών, όλα τα αναγκαία για την επίτευξη του παραπάνω ορίου
µέτρα, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, προκειµένου να επιτευχθεί η δηµοσιονοµική προσαρµογή της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης.
β) Εάν η προθεσµία της περίπτωσης α’ της παρούσας παρέλθει άπρακτη, η καθορισµένη στην Έκθεση δηµοσιονοµική προσαρµογή της εκτέλεσης του προϋπολογισµού όλων των Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται αναλυτικά στα στοιχεία
α’ έως στ’ της παραγράφου 2 του παρόντος, επέρχεται αυτοδικαίως και αυτοµάτως από την 1η Ιουνίου του ιδίου έτους. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή επέρχεται µε µείωση ανεξαιρέτως και
κατά ίσο ποσοστό, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την παράγραφο
10 στοιχείο β’ του παρόντος, του ανώτατου ορίου εκτέλεσης του
συνόλου των δαπανών των κατηγοριών του προϋπολογισµού
όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, υπό την επιφύλαξη
του στοιχείου γ’ της παρούσας και της παραγράφου 5.
γ) Η αναπροσαρµογή του ορίου εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τα υπό α’ και β’ στοιχεία, για τις κατηγορίες των ελαστικών δαπανών όλων των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το
5% των πιστώσεων των αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές έχουν
εγγράφει στον προϋπολογισµό του έτους εφαρµογής του Μηχανισµού.
5. Από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή της παραγράφου 4 του
παρόντος εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που
σχετίζονται µε τη βασική λειτουργία των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, µε την κοινωνική προστασία και την προστασία των δηµοσίων επενδύσεων:
α) Δαπάνες απορρέουσες από αξιώσεις ιδιωτών από την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων κατά την έννοια του άρθρου 15 του
ν. 4281/2014, από τις ήδη συναφθείσες συµβάσεις µισθώσεων,
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από καταπτώσεις εγγυήσεων και από αµετάκλητα επιδικασθείσες απαιτήσεις εις βάρος του Δηµοσίου.
β) Δαπάνες Ύδρευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Χρήσης Φυσικού Αερίου.
γ) Δαπάνες συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων
ξηράς, πλωτών µέσων και αεροσκαφών.
δ) Οι δαπάνες της µείζονος κατηγορίας «Καταναλωτικές και
Σύνθετες Δαπάνες» της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
ε) Το σύνολο των δαπανών υγείας.
στ) Δαπάνες για οικογενειακά επιδόµατα, επιδόµατα ΑµεΑ,
Θέρµανσης, ανεργίας και προνοιακά επιδόµατα, που καταβάλλονται µέσω Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).
ζ) Δαπάνες για ενισχύσεις νοικοκυριών ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα και τέκνα που
φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή µε τέκνα που σπουδάζουν µακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
η) Δαπάνες για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
θ) Δαπάνες για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
ι) Δαπάνες σχετικές µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
ια) Δαπάνες σχετικές µε τη διεξαγωγή και έκδοση αποτελεσµάτων του συνόλου των εξετάσεων που διενεργούνται από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, προµήθειες
κάθε είδους εξοπλισµού για τις δοµές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δαπάνες για σχολικά βιβλία και για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών.
6. Τα προβλεπόµενα στις προηγούµενες παραγράφους µέτρα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής παραµένουν σε ισχύ για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται προκειµένου να εξασφαλιστούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι των οικονοµικών ετών 2017-2019 του
Μεσοπροθέσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και του
Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής, όπως περιλαµβάνεται στο ν. 4336/2015, και τουλάχιστον έως την 31η Μαΐου
του έτους που έπεται της έναρξης εφαρµογής τους, οπότε και
επανεξετάζονται δυνάµει της παραγράφου 2 του παρόντος. Η
προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο διάρκεια ισχύος των µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής τελεί υπό την επιφύλαξη αντικατάστασής τους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 8 του παρόντος.
7. Οι εκ των ανωτέρω παραγράφων προκύπτοντες περιορισµοί
στην εκτέλεση του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης,
πλην όσων αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες του Δηµοσίου και
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συνιστούν έκτακτη εισφορά δηµοσιονοµικής προσαρµογής για κάθε δικαιούχο.
8. Εφόσον επιβληθούν µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
κατά την παράγραφο 4 του παρόντος και σε αντικατάσταση
αυτών δύνανται να ληφθούν µόνιµα διαρθρωτικά µέτρα, τα οποία
θα ενσωµατωθούν στον Προϋπολογισµό του ακόλουθου οικονοµικού έτους, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων επί του σκέλους των
εσόδων, κατόπιν ειδικής διαβούλευσης µε τους Θεσµούς που εµπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής
Προσαρµογής κατά την έννοια του
ν. 4336/2015,
προκειµένου να εξασφαλιστούν οι εκεί προβλεπόµενοι δηµοσιονοµικοί στόχοι. Τα µέτρα αυτά δύνανται να επανεξετασθούν µετά
τη λήξη του Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής.
9. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν ανάγονται
σε ευθύνη του Ελληνικού Δηµοσίου, η εφαρµογή του µηχανισµού
δηµοσιονοµικής προσαρµογής δύναται να επανεξετασθεί ως
εξής:
α) Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανωτέρας βίας κατά
τη διάρκεια του προηγούµενου οικονοµικού έτους µε δηµοσιονοµική επίπτωση που ξεπερνάει το 0,5% του ΑΕΠ δύναται να
λάβει χώρα, ύστερα από ειδική διαβούλευση µε τους Θεσµούς
που εµπλέκονται στην υλοποίηση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής κατά την έννοια του ν. 4336/2015, αναστολή επιβολής ή µείωση του ύψους των µέτρων του
µηχανισµού.
β) Σε περίπτωση υστέρησης του πραγµατικού ρυθµού µεγέθυνσης του ΑΕΠ του προηγούµενου έτους, που ξεπερνάει το
0,5%, κατά τους όρους της παραγράφου 2 στοιχείο δ’ λαµβάνει
χώρα αυτόµατη προσαρµογή του µηχανισµού µε αντίστοιχη µείωση του ύψους της απόκλισης που ορίζεται στην παράγραφο 3.
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Η µείωση θα υπολογίζεται ως το ήµισυ της διαφοράς που προκύπτει από την πρόβλεψη του πραγµατικού ρυθµού µεγέθυνσης
του ΑΕΠ, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό διάγραµµα του εκάστοτε Τεχνικού Μνηµονίου Συνεργασίας (TMU) και του πραγµατικού ρυθµού µεγέθυνσης του ΑΕΠ όπως προκύπτει από την
ετήσια ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ το µήνα Μάρτιο.
10. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) Ως αρνητική απόκλιση νοείται η διαφορά, που διαπιστώνεται στην Έκθεση, µεταξύ του στόχου του πρωτογενούς ισοζυγίου του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτός
τίθεται µε βάση τις δεσµεύσεις, που περιλαµβάνονται στο ν.
4336/2015, και του αποτελέσµατος της Γενικής Κυβέρνησης που
πραγµατοποιήθηκε στο οικονοµικό έτος που προηγείται του τρέχοντος οικονοµικού έτους, αφού αφαιρεθεί το ύψος τυχών µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής που επιβλήθηκαν κατά το
προηγούµενο οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε την παρούσα, διατυπωµένο σε ποσοστό επί το ΑΕΠ του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Το αποτέλεσµα ανακοινώνεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) εγγράφως στον Υπουργό Οικονοµικών δυνάµει του παρόντος µέχρι την 25η Απριλίου εκάστου οικονοµικού έτους. Η καθυστέρηση έκδοσης της ετήσιας Έκθεσης
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), από την
οποία αντλούνται τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, για λόγους που ανάγονται σε αποκλειστική
ευθύνη της επιφέρει ισόχρονη παράταση όλων των ανωτέρω
προθεσµιών.
Η µετάβαση από τα στοιχεία που ανακοινώνονται από την Eurostat, σε όρους σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης γίνεται µε την ενσωµάτωση των παραγόντων προσαρµογής
(programme adjustors), όπως περιλαµβάνονται στο εκάστοτε
ισχύον τεχνικό µνηµόνιο συνεργασίας.
β) Το ποσοστό, µε βάση το οποίο θα αναπροσαρµόζονται κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 3 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9 στοιχείο β’ τα ανώτατα όρια εκτέλεσης των δαπανών
στον προϋπολογισµό του έτους αναφοράς υπολογίζεται µε τον
ακόλουθο τύπο:
Ποσοστό % περιορισµού Εκτέλεσης Δαπανών = 100 x
(% Δηµοσιονοµική επίπτωση τυχόν µέτρων προσαρµογής που
θα ληφθούν
+ % Δηµοσιονοµική Επίπτωση των µέτρων επί των εσόδων)
X ΑΕΠ του τρέχοντος έτους
(Σύνολο εγγεγραµµένων δαπανών τρέχοντος οικονοµικού
έτους - Εξαιρέσεις της παρ. 5 του παρόντος).

Άρθρο 234
1. Στο εδάφιο β’ της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016
(Α’ 85) µετά τη λέξη «τριετίας» προστίθενται οι λέξεις «και υπό
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1Α του άρθρου αυτού.»
2. Στο άρθρο 39 παράγραφος 3 του ν. 4387/2016
(Α’ 85),
µετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου προστίθεται η φράση:
«Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή
της µειωµένης, κατά το προηγούµενο εδάφιο της παραγράφου
αυτής, εισφοράς σε σχέση µε την προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία
εξοφλείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.»
3. Στο άρθρο 41 παρ. 3 εδάφιο 1, µετά τις λέξεις «νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου,» προστίθενται οι λέξεις «για τα πέντε
(5) πρώτα έτη ασφάλισης».
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 41 προστίθεται η
φράση:
«Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή
της µειωµένης, κατά τα προηγούµενα εδάφια, εισφοράς σε
σχέση µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 2, αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 39.»
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α’
85) προστίθεται η φράση:

«Το εν λόγω µητρώο τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.».
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) διαγράφονται οι λέξεις: «ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας».
6. Στο άρθρο 52 παρ. 2 περίπτωση α’ εδάφιο πρώτο του ν.
4387/2016 (Α’ 85) οι λέξεις «µεταξύ άλλων» απαλείφονται και
µετά τη λέξη «ενδικοφανών» προστίθεται η φράση «και εν γένει
διοικητικών προσφυγών».
7. Η παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που
θα εκδοθεί µέχρι 31.7.2016 καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ενοποίηση εντός της φορολογικής διοίκησης της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών οφειλών. Η
εν λόγω ενοποίηση θα ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι
31.12.2017.»
8. Στο άρθρο 71 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«Μέχρι την 1.3.2017 προσδιορίζεται ο αναγκαίος αριθµός του
προσωπικού για τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α.. Τυχόν πλεονάζον
προσωπικό µεταφέρεται µέχρι την 1.4.2017 µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο,
στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή σε άλλους φορείς εποπτείας του Υπουργείου, ή
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, ούτως ώστε να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα ανάγκες σχετικές µε την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής, συνεκτιµωµένων της φύσης
και του µεγέθους των προς κάλυψη αναγκών κάθε φορέα.»
9. Η περίπτωση δ’ της παρ. 11 του άρθρου 46 του
ν.
4052/2012, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 83
του ν. 4387/2016 (Α’ 85), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ανωτέρω τοποθετούµενοι, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β’
και γ’ ασκούν τα καθήκοντά τους, µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α’ 33).»
10. Στο άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) τα εδάφια 3
και 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τους ασφαλισµένους, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και
κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075%
για κάθε ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιµος µισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον εισφοράς. Οι
διατάξεις των άρθρων 8,14, 28 και 33 εφαρµόζονται αναλόγως.»
11. Στο άρθρο 94 παρ. 5 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) τα εδάφια 2
και 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τους ασφαλισµένους που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και
έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται, για κάθε
έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον
εισφοράς. Ο συντάξιµος µισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον
εισφοράς. Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 33 εφαρµόζονται αναλόγως.»
12. Στο άρθρο 101 παρ. 2 περίπτωση β’ στο τέλος του δεύτερου εδαφίου η φράση «σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.»
αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4369/2016 (Α’ 33).»
13. Το άρθρο 105 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) καταργείται.
Άρθρο 235
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης Μεταβατικές διατάξεις για το ΕΚΑΣ
1. Τίθεται σε βαθµιαία εθνική εφαρµογή Πρόγραµµα υπό τον
τίτλο «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης» (εφεξής Πρόγραµµα)
εντός του Ιουλίου 2016 σε τριάντα (30) µικρούς και µεσαίους Δήµους, οι οποίοι θα οριστούν, βάσει πληθυσµιακών κριτηρίων και
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δεικτών φτώχειας και ανεργίας, µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η πρώτη φάση
του ως άνω Προγράµµατος λήγει στις 31 Δεκεµβρίου 2016.
Το Πρόγραµµα είναι αµιγώς προνοιακού χαρακτήρα, απευθύνεται σε νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λειτουργεί κατά τρόπο συµπληρωµατικό στο πλαίσιο
εφαρµογής δηµόσιων πολιτικών καταπολέµησης της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις (3) πυλώνες: ήτοι (α) εισοδηµατική ενίσχυση, (β) πρόσβαση και διασύνδεση σε συµπληρωµατικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες, κατά περίπτωση και
αναλόγως των αναγκών των δικαιούχων, και (γ) υπηρεσίες ενεργοποίησης και προώθησης των δικαιούχων του Προγράµµατος
σε δράσεις, όπως κάλυψη προτεινόµενης θέσης εργασίας, συµµετοχή σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και εµπειρίας και επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
2. Ως Ωφελούµενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:
(α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτοµο (άγαµος/η,
χήρος/α, διαζευγµένος/η ή σε διάσταση), που υποβάλλει ατοµική
φορολογική δήλωση και δεν εµπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων
έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστηµιακές σχολές, σε σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, (β) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: περιλαµβάνει όλα τα άτοµα, που διαµένουν κάτω από την ίδια
στέγη και απαρτίζεται από ένα άτοµο και ένα ή περισσότερα
τέκνα ή από έγγαµο ζευγάρι ή ζευγάρι, το οποίο έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης µε ή χωρίς τέκνα, καθώς και από φιλοξενούµενα άτοµα ή φιλοξενούµενη οικογένεια.
Ως Ανήλικα µέλη ορίζονται τα µέλη της ωφελούµενης µονάδας
έως δεκαοκτώ (18) ετών.
Άστεγοι, που διαβιούν στο δρόµο ή σε ακατάλληλα καταλύµατα, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων της πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση
των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήµους της πρώτης φάσης, δύναται να είναι ωφελούµενοι του προγράµµατος.
Ως Εισοδηµατική Ενίσχυση ορίζεται η διαφορά µεταξύ του Εγγυηµένου Ποσού και του εισοδήµατος, όπως αυτό υπολογίζεται
στο πλαίσιο του Προγράµµατος του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης για τους σκοπούς της επιλεξιµότητας, διαιρούµενου
δια του αριθµού των µηνών που αυτό αφορά, δηλαδή δια του έξι
(6).
Ως Εγγυηµένο Ποσό νοείται το ποσό, που καθορίζεται από τις
αρµόδιες αρχές και προσαρµόζεται ανάλογα µε τον αριθµό και
την ηλικία των µελών της ωφελούµενης µονάδας.
Ως Κατώφλι Εισοδήµατος ορίζεται το εισοδηµατικό κριτήριο
για ένταξη στο Πρόγραµµα και ισούται µε το Εγγυηµένο Ποσό.
Ως Δηλούµενο Εισόδηµα ορίζεται το δηλούµενο από τους αιτούντες συνολικό εισόδηµα από κάθε πηγή ηµεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, µετά την αφαίρεση των
εισφορών για κοινωνική ασφάλιση - που έλαβαν όλα τα µέλη της
ωφελούµενης µονάδας τους τελευταίους έξι (6) µήνες πριν την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραµµα
του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης. Στο συνολικό δηλωθέν εισόδηµα συµπεριλαµβάνεται και το σύνολο των επιδοµάτων
και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το απαλλασσόµενο εισόδηµα
ή το φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα, µε τις εξαιρέσεις, όπως διαλαµβάνονται στο παρακάτω εδάφιο.
Στο δηλούµενο εισόδηµα δεν περιλαµβάνονται το επίδοµα
αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του
ν. 2082/1992
(Α’ 158), το επίδοµα των απροστάτευτων τέκνων, καθώς και τα
µη ανταποδοτικά επιδόµατα αναπηρίας, που χορηγούνται από
το κράτος.
Ως µη δυνάµενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι του
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, που εµπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: α. Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ), τα οποία σύµφωνα µε τη γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης
Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση
που άτοµο µε αναπηρία δεν έχει την ως άνω γνωµάτευση, αλλά
ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκοµίζει σχετική
υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας

10465

από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. β. Φοιτητές πλήρους απασχόλησης, µαθητευόµενοι των επαγγελµατικών σχολών
ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο επαγγελµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος χωρίς εργασιακή σχέση. γ. Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάµεις.
Ως δυνάµενοι για εργασία νοούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως
εξήντα πέντε (65) ετών, που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες, όπως διαλαµβάνονται στο προηγούµενο εδάφιο.
3. Αρµόδια όργανα για την υλοποίηση του Προγράµµατος του
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης είναι τα εξής: το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε Οµάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), υπαγόµενη στον Γενικό
Γραµµατέα Πρόνοιας, της οποίας η συγκρότηση, σύνθεση και
λειτουργία καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών (ΓΓΠΣ), η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονοµικών (ΓΓΔΕ), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α’ 245),
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού (Δήµοι), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ) του άρθρου 88 του ν.
3996/2011 (Α’ 170), ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) και το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Η διαχείριση των δαπανών, που θα διατεθούν για την Τεχνική
Συνδροµή της πρώτης φάσης υλοποίησης του Προγράµµατος
«Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης», δύναται να ανατεθεί από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε φορέα/εις υλοποίησης, κατόπιν σύναψης προγραµµατικής/ών σύµβασης/εων.
4. Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης είναι αφορολόγητο,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε
συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια
για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα.
Οι άστεγοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος,
εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόµενου
από την κείµενη νοµοθεσία προστίµου για εκπρόθεσµη υποβολή
Ε1.
5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται ο καθορισµός των δικαιούχων, βάσει κριτηρίων εισοδήµατος, περιουσίας
και διαµονής, η βάση και ο τρόπος υπολογισµού, καθώς και το
ύψος του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης για κάθε ωφελούµενη µονάδα, οι αρµοδιότητες των οργάνων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για την υλοποίηση του
Προγράµµατος, οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο Πρόγραµµα, οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής
της εισοδηµατικής ενίσχυσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραµµα, οι προϋποθέσεις αναστολής και διακοπής της καταβολής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και οι επιπτώσεις αυτών, η επιλογή των Δήµων
εφαρµογής του Προγράµµατος, οι όροι και οι προϋποθέσεις της
διοικητικής διαδικασίας επίλυσης των σχετικών διαφορών, όπως
η φύση της προσβαλλόµενης πράξης, οι προθεσµίες κατάθεσης
και απόφανσης επί της ένστασης και το αρµόδιο όργανο εξέτασης, η συγκρότηση του οποίου θα γίνει µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα λεπτοµερειακού ή
τεχνικού χαρακτήρα του παρόντος άρθρου.
6. Στο άρθρο 92 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) µετά την παράγραφο
7, προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α’ 138) όπως
ισχύει, εφαρµόζεται και σε όσους παύουν να είναι δικαιούχοι του
Ε.Κ.Α.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος µέχρι την οριστική κατάργησή του.
9. Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος τµήµατος ή συ-
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νόλου Ε.Κ.Α.Σ. γίνεται µε συµψηφιστικό επανυπολογισµό της
σύνταξης του δικαιούχου σε δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που το ποσό της µηνιαίας δόσης υπερβαίνει τα τριάντα
(30) ευρώ, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται συµφηφιζόµενο
µε τη σύνταξη σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις µέχρι το Δεκέµβριο
του 2018.»
Οι παλαιές παράγραφοι 8 και 9 αναριθµούνται σε 10 και 11 αντίστοιχα.
Άρθρο 236
Αναστέλλεται από 1.1.2017 µέχρι 31.12.2018 κάθε µισθολογική
ωρίµανση και µισθολογική προαγωγή των λειτουργών και υπαλλήλων που αµείβονται µε ειδικά µισθολόγια και αναφέρονται στις
διατάξεις των περιπτώσεων 13 έως 36 της Υποπαραγράφου Γ1
της Παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’
222).
Η ως άνω διάταξη δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που επιτευχθεί από τα εµπλεκόµενα υπουργεία ισοδύναµη δηµοσιονοµική
εξοικονόµηση. Τα µέτρα που επιτυγχάνουν το ισοδύναµο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα διαπιστώνονται µε πράξη του Υπουργού
Οικονοµικών και εγγράφονται στον προϋπολογισµό των ετών
2017 και 2018.
Άρθρο 237
Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4111/2013 αντικαθίσταται, από
την έναρξη ισχύος του, ως εξής:
«4. Από 1.1.2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασµό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε
συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Υποχρεώσεις του ΟΣΕ
Α.Ε. οι οποίες απορρέουν από τον κλάδο συντήρησης τροχαίου
υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. και οι οποίες έχουν γεννηθεί πριν την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος δεν µεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Ο ΟΣΕ Α.Ε. παραµένει
αποκλειστικά υπεύθυνος για απαιτήσεις ή αξιώσεις του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν
αξιώσεων ή διοικητικών κυρώσεων και προστίµων επιβαλλοµένων λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, οι
οποίες προκύπτουν από την επιχειρηµατική λειτουργία και δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ
Α.Ε. µέχρι τις 31.12.2012. Για τις εν λόγω απαιτήσεις ή αξιώσεις,
η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη.
Δίκες ή διοικητικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν στην επιχειρηµατική λειτουργία και δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού και οι οποίες εκκρεµούν κατά την
ηµεροµηνία µετασχηµατισµού που ορίζεται στην παράγραφο 1
του παρόντος ή ανοίγονται µετά την ηµεροµηνία αυτή αλλά αφορούν σε γεννηµένες µέχρι τις 31.12.2012 απαιτήσεις ή αξιώσεις
κατά του ΟΣΕ Α.Ε. διεξάγονται ή, κατά περίπτωση διενεργούνται,

αποκλειστικά από τον ΟΣΕ Α.Ε..
Επί της προβλεπόµενης στο παρόν άρθρο εισφοράς του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. στην Εταιρεία
δεν εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα.
Οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που κατέχει ο ΟΣΕ Α.Ε.
και οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κλάδου
συντήρησης τροχαίου υλικού, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως και
χωρίς άλλη διατύπωση στην Εταιρεία µε τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος.»
Άρθρο 238
1. Τα άρθρα 14 έως και 33 του ν. 4269/2014 (Α’ 142) καταργούνται. Από την κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων και µέχρι
την έκδοση του π.δ. που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου
15 του ν. 1561/1985 (Α’ 148), εφαρµόζεται το από 23.2/6.3.1987
π.δ. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» (Δ’ 166).
2. Εκκρεµείς διαδικασίες σχεδιασµού χωροταξικού – πολεοδοµικού επιπέδου οι µελέτες των οποίων εκπονήθηκαν µε εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4269/2014
ολοκληρώνονται σύµφωνα µε αυτές, εφόσον κατά το χρόνο
θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης, έχει υποβληθεί πλήρης
φάκελος στην αρµόδια υπηρεσία. Οι ενδιαφερόµενοι του προηγούµενου εδαφίου µε αίτησή τους στην αρµόδια υπηρεσία µπορούν να εξαιρεθούν από την εφαρµογή της παρούσας
µεταβατικής διάταξης.
Άρθρο 239
Στο άρθρο 6 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως:
«5. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
33 του ν.4386/2016 (Α’ 83) και η πράξη συνταξιοδότησής τους
εκδίδεται την εποµένη της λήξης του σχολικού έτους 2015-2016,
δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και ο χρόνος
παραµονής τους στην υπηρεσία λογίζεται ως συντάξιµος. Καταληκτική ηµεροµηνία του δικαιώµατος ανάκλησης των αιτήσεων
παραίτησης των εκπαιδευτικών του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται η 3η.6.2016».
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Άρθρο 240
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους διατάξεις του.
(Παρεµβάλλονται τα Παραρτήµατα Α’ και Β’)
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Αθήνα................................................2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5. ΥΓΕΙΑΣ

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

8. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
10. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
12. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

15. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

14. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει
το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών
ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με τη
συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.34’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση
επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

