ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’
Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2016 (πρωί)
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2026
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Γ. Κυρίτση, σελ. 1947
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 1ο Γυµνάσιο Νίκαιας, το 57ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας,
το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Βριλησσίων και το Γυµνάσιο Μεγαλόπολης Αρκαδίας, σελ. 1953, 1954, 1968, 1975, 1980
4. Αναφορά στον πρώην Πρόεδρο της Δηµοκρατίας Κωστή
Στεφανόπουλο, σελ. 1966, 1968
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1948, 1949, 1951, 1954,
1958, 1960, 1962, 1963, 1966, 1967, 1972, 1973, 1977, 1979,
1980, 1982, 1987
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης
24 Νοεµβρίου 2016, σελ. 1947
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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α) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
της έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών: «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της
Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίµων
και ενέργειας και λοιπές διατάξεις», σελ. 1947
β) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί
εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας
2000/78/ΕΚ για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση
µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας
2014/54/ΕΕ περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων
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κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία του
ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συµβουλίου και IV)
Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’
Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2016 (πρωί)
Αθήνα, σήµερα στις 23 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.04’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 24 Νοεµβρίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 195/11-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την άρση των εµποδίων για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού.
2. Η µε αριθµό 204/14-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά
των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών στο κτήριο Κεράνη.
3. Η µε αριθµό 182/7-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των κόκκινων δανείων της πρώην ΑΤΕbank, κατά άδικο τρόπο για τους
οφειλέτες της.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 3/3-10-2016 ερώτηση του Δ’ Αντιπροέδρου της
Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
αναθεώρηση στοιχείων ελλείµατος της χώρας της περιόδου
1995-2013 από τη EUROSTAT.
2. Η µε αριθµό 31/3-10-2016 ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Λακωνίας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση µεριδιούχων των
συνεταιριστικών τραπεζών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα πως η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
καταθέτει της έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών: «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη
υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας
αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίµων
και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».
Επίσης η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας

Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ
για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση
στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ
περί µέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε τα
άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισµού 596/2014
για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και
2004/72/ΕΚ και ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής
Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου, και
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ
του Συµβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώµατα ασφαλείας και τους
υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης».
Ο κ. Γεώργιος Κυρίτσης, Βουλευτής Β’ Αθηνών, ζητεί άδεια
απουσίας στο εξωτερικό τη Δευτέρα 28 Νοεµβρίου 2016. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές
για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση
της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 18 Νοεµβρίου 2016 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Αντωνίου.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Για πόσα λεπτά, κύριε Πρόεδρε, αν
επιτρέπεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Είναι δεκαπέντε
λεπτά, κύριε Αντωνίου, για την πρωτολογία των εισηγητών και
επτάµισι λεπτά για την δευτερολογία. Τα υπόλοιπα θα τα βρούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση είναι και
επί των άρθρων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Είναι ενιαία η συνεδρίαση. Είναι µία συνεδρίαση, όπως αποφασίστηκε στην Διάσκεψη των Προέδρων, επί της αρχής, επί των άρθρων και επί της
τροπολογίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Θα έχουµε δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Βεβαίως. Θα υπάρχει δευτερολογία.
Κύριε Αντωνίου, µπορείτε να ξεκινήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν σχέδιο νόµου ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η οδηγία 2014/17/ ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές, για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.
Με τη θέσπιση του παρόντος σχεδίου νόµου διασφαλίζεται η
εύρυθµη λειτουργία των αγορών ενυπόθηκης πίστης, ενισχύεται
η προστασία του καταναλωτή και η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Οι πιστώσεις δανείων για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, είναι δέσµευση µακράς διαρκείας µε υψηλό επίπεδο
χρέους. Εποµένως είναι σηµαντικό να υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο για την καθιέρωση συγκεκριµένων κανόνων για τη διαφάνεια
και τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και την
υψηλού επιπέδου προστασία του καταναλωτή.
Οι βασικότεροι στόχοι και τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα της
ρύθµισης συνοψίζονται στα εξής:
Πρώτον, διασφαλίζεται η τεκµηριωµένη επιλογή του καταναλωτή µε την παροχή εξατοµικευµένης πληροφόρησης µέσω του
τυποποιηµένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών, το οποίο επιπροσθέτως επιτρέπει την καλύτερη σύγκριση των όρων των ενυπόθηκων δανείων από διαφορετικούς παρόχους.
Δεύτερον, περιορίζεται ο κίνδυνος υπερχρέωσης των καταναλωτών-δανειοληπτών µε την πραγµατοποίηση ενδελεχούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή από τον
πιστωτικό φορέα πριν από την παροχή της δεσµευτικής προσφοράς.
Τρίτον, κατοχυρώνονται και ρυθµίζονται σηµαντικά συναλλακτικά δικαιώµατα του καταναλωτή, όπως το δικαίωµα περιόδου
µελέτης και το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης της σύµβασης πίστωσης.
Τέταρτον, διασφαλίζεται η ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε την καθιέρωση κανόνων επαγγελµατικής
συµπεριφοράς για το προσωπικό των πιστωτικών φορέων και
απαιτήσεων επαγγελµατικής επάρκειας.
Πέµπτον, ενθαρρύνεται η χρηµατοπιστωτική εκπαίδευση των
καταναλωτών.
Έκτον, περιορίζεται η έγκριση των καταναλωτών-δανειοληπτών σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, εφόσον η σύµβαση είναι σε ξένο νόµισµα.
Έβδοµον, διασφαλίζεται η ορθή εκτίµηση του ακινήτου, εισάγοντας την υποχρέωση διενέργειας εκτιµήσεων µε αξιόπιστα
πρότυπα εκτίµησης από πιστοποιηµένους εκτιµητές.
Όγδοον, διασφαλίζεται η αδειοδότηση και η εποπτεία των µεσιτικών πιστώσεων.
Οι καταναλωτές-δανειολήπτες οι οποίοι συνάπτουν συµβάσεις
πίστωσης µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για την απόκτηση ακινήτου,
το οποίο προορίζεται για κατοικία, επωφελούνται από τη θέσπιση
κανόνων, για τους οποίους διασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία µέσω της παροχής εξατοµικευµένων προσυµβατικών
πληροφοριών σε δοµηµένη µορφή µη παραπλανητικής διαφήµισης, καθώς και της ύπαρξης ειδικών προειδοποιήσεων πριν αλλά
και κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
Τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγµή διαθέσιµες γενικές πληροφορίες, να παρέχουν εξατοµικευµένες
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πληροφορίες στον καταναλωτή, να πληρούν ορισµένες προδιαγραφές κατά την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, να εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και επάρκειας του
προσωπικού τους, να υπολογίζουν µε συγκεκριµένο µαθηµατικό
τύπο το συνολικό ετήσιο πραγµατικό ποσοστό επιβάρυνσης,
καθώς και να υπολογίζουν την αποζηµίωση που λαµβάνουν λόγω
τυχόν πρόωρης αποπληρωµής της σύµβασης πίστωσης, σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο µαθηµατικό τύπο, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτηµα 3 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου.
Οι µεσίτες στεγαστικής πίστης θα λαµβάνουν άδεια λειτουργίας από την αρµόδια Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος, και θα πρέπει
να πληρούν συγκεκριµένες επαγγελµατικές απαιτήσεις κατά την
παροχή εκ µέρους τους υπηρεσιών πιστωτικής διαµεσολάβησης.
Θα περιγράψω πολύ συνοπτικά τα κυριότερα άρθρα του υπό
ψήφιση νοµοσχεδίου.
Στο άρθρο 6, καθορίζονται οι υποχρεώσεις επαγγελµατικής
συµπεριφοράς κατά την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές και
προβλέπεται ότι η πολιτική αµοιβών του προσωπικού των πιστωτικών φορέων, δεν συναρτάται µε τον αριθµό του ποσοστού των
αιτήσεων των στεγαστικών δανείων που γίνονται δεκτές, τα λεγόµενα µπόνους.
Στο άρθρο 9, τίθενται το γενικό πλαίσιο και οι όροι της διαφήµισης και της εµπορικής προώθησης των πιστώσεων, οι οποίες
δεν πρέπει να είναι αθέµιτες, ασαφείς ή παραπλανητικές και να
δηµιουργούν ψευδείς προσδοκίες στον δανειολήπτη. Ειδικότερα
οι πληροφορίες που αφορούν στο επιτόκιο, στο συνολικό ποσό
της πίστωσης και στους λοιπούς όρους της σύµβασης –διάρκεια,
αριθµός, ποσό δόσεων και συνολικό πληρωτέο ποσό- πρέπει να
γνωστοποιούνται µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα.
Στις διατάξεις του άρθρου 11, ο πιστωτικός φορέας δεν µπορεί να αρνηθεί τη σύνδεση µε ασφαλιστήριο συµβόλαιο από
ασφαλιστική εταιρεία διαφορετική από εκείνη της προτίµησής
του, όταν προβλέπονται καλύψεις τουλάχιστον αντίστοιχες µε το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο, που του προτείνει ο πιστωτικός φορέας.
Στις διατάξεις του άρθρου 14, παρέχεται περιγραφή του µηχανισµού υπολογισµού του συνολικού ετήσιου πραγµατικού ποσοστού επιβάρυνσης. Σε περίπτωση συµβάσεων πίστωσης οι
οποίες περιέχουν ρήτρες, βάσει των οποίων επιτρέπονται οι διακυµάνσεις στο επιτόκιο χορηγήσεων και κατά περίπτωση στις
επιβαρύνσεις που περιλαµβάνονται στο ΣΕΠΠΕ, των οποίων
όµως το ύψος δεν µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς κατά τη
στιγµή του υπολογισµού, το συνολικό ετήσιο πραγµατικό ποσοστό επιβάρυνσης υπολογίζεται µε βάση την παραδοχή, ότι το επιτόκιο χορηγήσεων και οι λοιπές επιβαρύνσεις θα παραµείνουν
σταθερά, στο επίπεδο που προσδιορίζεται κατά τη σύναψη της
σύµβασης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 17, ορίζεται η υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να πραγµατοποιεί ενδελεχή αξιολόγηση της πιστωτικής ικανότητας του καταναλωτή πριν από την παροχή της
δεσµευτικής προσφοράς. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο στην παραδοχή ότι η αξία του ακινήτου που προορίζεται για κατοικία
υπερβαίνει το ποσό της πίστωσης ή στην παραδοχή ότι η αξία
του εν λόγω ακινήτου θα αυξηθεί, εκτός και αν ο σκοπός της
σύµβασης πίστωσης είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση ακινήτου
που προορίζεται για κατοικία.
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, καθιερώνεται η απαγόρευση καταγγελίας ή η τροποποίηση της σύµβασης από τον
πιστωτικό φορέα σε βάρος του καταναλωτή, µε την αιτιολογία
ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν διενεργήθηκε σωστά, εκτός αν αποδεικνύεται ότι ο καταναλωτής εν γνώσει του απέκρυψε ή παραποίησε πληροφορίες.
Με τις διατάξεις του άρθρου 22, ορίζεται ότι στις συµβάσεις
πίστωσης σε ξένο νόµισµα, ο πιστωτικός φορέας είτε συµπεριλαµβάνει στη σύµβαση πίστωσης όρο, σύµφωνα µε τον οποίο ο
καταναλωτής έχει δικαίωµα να µετατρέψει, κατόπιν σχετικού αιτήµατός του, τη σύµβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόµισµα,
τουλάχιστον όταν η διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας
υπερβαίνει το 20% σε σχέση µε αυτή που ίσχυε κατά τον χρόνο
της σύναψης της σύµβασης είτε διασφαλίζει ότι η σύµβαση πί-
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στωσης συνοδεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής µε χρηµατοπιστωτικό µέσο αντιστάθµισης συναλλαγµατικού κινδύνου.
Τα άρθρα 23 και 24, ρυθµίζουν τα ζητήµατα διαφάνειας ως
προς τη διαµόρφωση του επιτοκίου σε συµβάσεις πίστωσης µε
κυµαινόµενο επιτόκιο και παρέχεται στον καταναλωτή το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής στο πλαίσιο λειτουργίας της πιστωτικής σύµβασης που έχει υπογράψει.
Πιο συγκεκριµένα ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να εκπληρώσει πλήρως ή εν µέρει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τη σύµβαση πίστωσης πριν από τη λήξη της. Στην περίπτωση
αυτή ο καταναλωτής απαλλάσσεται από τόκους και επιβαρύνσεις
για το εναποµένον χρονικό διάστηµα µέχρι τη λήξη της σύµβασης και για το ποσό που προεξοφλεί.
Στις διατάξεις του άρθρου 27, ρυθµίζεται το γενικό πλαίσιο
εντός του οποίου θα πρέπει να κινούνται οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα ό,τι αφορά στην επιβολή τόκων
υπερηµερίας ή τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων στο πλαίσιο της
συναφθείσας σύµβασης µίσθωσης.
Στις διατάξεις του άρθρου 37, προβλέπονται οι µηχανισµοί
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, που ανακύπτουν µεταξύ καταναλωτών και πιστωτικών φορέων και µεσιτών πιστώσεων.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38, απαγορεύεται η παραίτηση
του καταναλωτή από δικαιώµατα που του αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τα µέτρα που θεσπίζονται δεν
µπορεί να καταστρατηγούνται µέσω της διατύπωσης των συµβατικών όρων, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν οι καταναλωτές
να χάσουν την προστασία που τους παρέχει ο παρών νόµος.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου αναφέρεται σε λοιπές
ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 42 προβλέπεται, ότι όπου στις διατάξεις
των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6 της παραγράφου 2 του
άρθρου 17 του ν. 2778/1999, σχετικά µε την εκτίµηση των ακινήτων των αµοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας, στις ΑΕΔΑΚ,
γίνεται αναφορά σε εκτίµηση ή έκθεση εκτιµητή του Σώµατος
Ορκωτών Εκτιµητών, νοείται εφεξής εκτίµηση ή έκθεση από ανεξάρτητο εκτιµητή.
Στο άρθρο 43 -πρώην 44 εάν το λέω σωστά, γιατί έχει γίνει
αναρίθµηση, καταργούνται συγκεκριµένες διατάξεις του άρθρου
δευτέρου και το άρθρο τρίτο του ν.3755/2009 µε το οποίο κυρώθηκε η σύµβαση παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων
των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
«Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.», και θεσπίστηκαν µε τις καταργούµενες διατάξεις διάφορα µέτρα υπέρ της συµβαλλόµενης
στην εν λόγω σύµβαση ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.». Η κατάργηση
ισχύει αναδροµικά από 23-3-2015, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο άρθρο 44 ορίζεται, ότι για τη διασφάλιση της υποχρέωσης
διαφάνειας κατά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά µε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων αναρτώνται σε δηµόσιο προσβάσιµο
δικτυακό ιστότοπο οι δικαιούχοι για µεµονωµένες χορηγήσεις ή
κρατικές ενισχύσεις µετά την 1η Ιουλίου του 2016.
Με το άρθρο 45 επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.976/1979, που ρυθµίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών
για τροχαία ατυχήµατα που προκαλούνται από µηχανοκίνητα
οχήµατα του δηµοσίου και εφαρµόζονται ανάλογα και για τα ατυχήµατα που προκαλούνται από πλωτά µέσα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 46, µεταξύ των άλλων χορηγείται
στον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η αρµοδιότητα να αναθέτει σε Έλληνες ή αλλοδαπούς ειδικούς εµπειρογνώµονες τη σύνταξη γνωµοδοτήσεων, ιδίως νοµικών ή
τεχνικών, που απαιτούνται στα πλαίσια διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών διαιτητικών δικών και να συνάπτει τις σχετικές συµβάσεις,
χωρίς να είναι απαραίτητη η τήρηση διαδικασιών που τυχόν προβλέπονται για την ανάθεση συµβάσεων του δηµοσίου.
Με τα άρθρα 47 και 50, επιµηκύνεται ο χρόνος της αναστολής
της άσκησης της ποινικής δίωξης των µελών και του γραµµατέα
της επιτροπής έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών καθώς και των
µελών της οµάδας υποστήριξης αυτής.
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Επίσης τροποποιούνται διατάξεις του ν.4370/2016, σχετικά µε
τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων και εγγύησης καλυπτόµενων επενδυτικών υπηρεσιών.
Με το άρθρο 51, ρυθµίζονται θέµατα της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων και µεταξύ των άλλων παρέχεται η δυνατότητα στον γενικό γραµµατέα δηµοσίων εσόδων, να συστήσει τις
υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών της Αρχής, να καθορίσει τη δοµή, τις αρµοδιότητες
και τον χρόνο άσκησης της λειτουργίας αυτής και των υπηρεσιών
της καθώς και τις οργανικές θέσεις, να προκηρύξει τις θέσεις
των προϊσταµένων της γενικής διεύθυνσης και των άλλων οργανικών µονάδων, να επιλέξει τους προϊσταµένους, και να τοποθετήσει προσωπικό σε αυτές. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον
Γενικό Γραµµατέα Εσόδων, να ανακαθορίζει το σήµα –το λογότυπο- του οποίου µπορεί να κάνει χρήση η αρχή.
Τέλος µε τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 55, παραχωρείται
στον Δήµο Χαλανδρίου Αττικής αναδροµικά από 1-10-2011 και
για σαράντα έτη η αποκλειστική χρήση του δηµοσίου κτήµατος
εκτάσεως είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων τετραγωνικών µέτρων, µε σκοπό να λειτουργήσουν σε αυτό χώροι αθλητισµού και
κοινόχρηστοι χώροι.
Επίσης ορίζονται τα της σύνθεσης του διοικητικού συµβουλίου
του οργανισµού διαχείρισης δηµοσίου χρέους, χωρίς να αυξάνεται ο αριθµός των µελών.
Με την τροπολογία 753, παρέχεται µέχρι 28 Φεβρουαρίου
2017 φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών. Η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία,
προκειµένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του οργανισµού, µε την παροχή δυνατότητας είσπραξης της κρατικής επιχορήγησης ή άλλου οφειλόµενου από τρίτους ποσού, ώστε να
γίνει δυνατή η πληρωµή της µισθοδοσίας των εργαζοµένων και
η εξυπηρέτηση των συµβατικών υποχρεώσεών τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Με την τροπολογία 754, ρυθµίζονται θέµατα δαπανών για µισθώµατα ακινήτων που χρησιµοποιούνται από το δηµόσιο.
Η τροπολογία 755, αποτελεί συµπλήρωση του άρθρου 6 του
ν.4881/2014, σχετικά µε την επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό των φορέων της γενικής κυβέρνησης για εξόφληση
των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους. Η τροπολογία έχει επείγοντα χαρακτήρα, προκειµένου να προβλεφθεί η δυνατότητα
έκτακτης επιχορήγησης των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης,
ώστε να εκκινήσει η εκκαθάριση και η αποπληρωµή των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Με την έκτακτη επιχορήγηση των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης για την εκκαθάριση και αποπληρωµή των εκκρεµών
αιτήσεων συνταξιοδότησης προς τους δικαιούχους, αναµένεται
η αύξηση του ρυθµού εκκαθάρισης των αιτήσεων συνταξιοδότησης και έκδοσης οριστικής απόφασης σύνταξης, η ταχύτερη
απόδοση νέων συντάξεων σε δικαιούχους και η ενίσχυση της
ρευστότητας της οικονοµίας. Το σχετικό ποσό ανέρχεται σε 850
εκατοµµύρια ευρώ και προέρχεται από ειδική χρηµατοδότηση
του ESM.
Όπως είναι προφανές, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις είναι και
επείγουσες και επιτακτικές και δικαιολογούν τη διαδικασία νοµοθέτησης µέσω τροπολογιών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αντωνίου.
Ήρθε πριν λίγο στα χέρια µου µια τροπολογία του Υπουργείου
Οικονοµικών. Θα σας τη µοιράσουµε ευθύς αµέσως, ώστε να
ενηµερωθεί το Σώµα για να µπορέσει να τοποθετηθεί επ’ αυτής.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Αθανάσιο Μπούρα, εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας.
Κύριε Μπούρα, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είχα προβλέψει αλλά ήµουν
βέβαιος και είχα πει ότι είναι τακτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ όλη αυτή η διαδικασία. Το επαναλαµβάνω και εδώ στην
Ολοµέλεια.
Παλαιότερα οι οδηγίες κατατίθεντο αυτοτελώς, ενώ τώρα η
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Κυβέρνηση ακολουθεί µια άλλη τακτική. Κυρώνοντας ή εναρµονίζοντας µια οδηγία µε το Ελληνικό Δίκαιο φέρνει κι ένα δεύτερο
µέρος, που από µόνο του αποτελεί ένα αυτοτελές νοµοσχέδιο.
Πράγµατι το συζητούµενο σήµερα σχέδιο νόµου, από το
άρθρο 1 ως και 41, αναφέρεται στην εναρµόνιση για την οδηγία
2014.
Το δεύτερο µέρος ήταν ένα άλλο νοµοσχέδιο µε διατάξεις του
Υπουργείου Οικονοµικών. Σε εκείνη τη διαδικασία της συζήτησης
στην επιτροπή ενσωµατώθηκαν και τρεις τροπολογίες. Τώρα –
είχα πει και τότε- βλέπω από το πρωί ότι βοµβαρδιζόµαστε µε
κατάθεση εκπροθέσµων κυβερνητικών τροπολογιών.
Όπως είπε ο Πρόεδρος, προς το παρόν ανακοινώνονται διαρκώς και µας έρχονται τροπολογίες, για τις οποίες δεν µπορούµε
να αποφανθούµε. Δεν µπορούµε να τις διαβάσουµε καν, γιατί είµαστε υποχρεωµένοι να παρακολουθούµε και τη διαδικασία της
σηµερινής συζήτησης.
Παρ’ όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπω στο θέµα
το σηµερινό λέγοντας ότι σε αυτό το σχέδιο νόµου στο πρώτο
µέρος από τα άρθρα 1 έως 41 της οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου
2014 που αφορά συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών που υπήρχαν, της 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του
Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1093/2010, η Κυβέρνηση –
το είπα και στην επιτροπή- άργησε πάρα πολύ να φέρει την εναρµόνιση αυτής της οδηγίας, όταν είναι γνωστό το θέµα από το
2014, εξ ου και φέρει τον αριθµό 2014. Μάλιστα αυτή η εναρµόνιση πιστεύω ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ κρίσιµο αλλά και χρήσιµο
εργαλείο για τους Έλληνες καταναλωτές.
Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η ανάπτυξη µιας περισσότερο
διαφανούς αποτελεσµατικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής
αγοράς µέσω ευέλικτων, συνεπών και δίκαιων συµβάσεων πίστωσης που αφορούν ακίνητα, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιµη
χορήγηση και λήψη δανείων, προσφέροντας έτσι υψηλό επίπεδο
προστασίας του καταναλωτή. Παράλληλα διασφαλίζεται υψηλότερος βαθµός αποτελεσµατικότητας και ανταγωνιστικότητας της
εσωτερικής αγοράς, που συµβάλλει στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα µε τη θέσπιση ενός πλαισίου για όλα τα κράτη µέλη.
Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007-2009 που προκάλεσε σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα, οδήγησε
στην έλλειψη εµπιστοσύνης εκ µέρους όλων των συµµετεχόντων
στην αγορά και ιδίως των καταναλωτών. Στις αγορές ενυπόθηκης πίστης πολλών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντοπίστηκαν πολλά προβλήµατα, που ιδίως αφορούσαν ασυνεπή ή ακόµη
και ανύπαρκτα πλαίσια αδειοδότησης και λειτουργία για τους µεσίτες πιστώσεων, καθώς και για τις πιστώσεις που είναι εκφρασµένες σε ξένο νόµισµα.
Σε αυτό το σχέδιο νόµου, προβλέπεται η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πριν από τη χορήγηση της πίστωσης,
ενώ καθιερώνονται συγκεκριµένες υποχρεώσεις για τους πιστωτικούς φορείς, µεσίτες πιστώσεων, που πρέπει να προηγούνται
της σύναψης πίστωσης, αλλά και µετά από τη σύναψη αυτής της
σύµβασης.
Καθιερώνονται, ακόµα, ορισµένες απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας, όπως η άδεια εγκατάστασης και η εποπτεία των µεσιτών πιστώσεων και των µη πιστωτικών ιδρυµάτων.
Η οδηγία –είπα και προχθές- η οποία εγένετο επί των δικών
µας ηµερών, είναι του 2014, είναι µια πάρα πολύ καλή οδηγία,
ένα πάρα πολύ χρήσιµο και κρίσιµο εργαλείο, το οποίο µακάρι
να ήταν από πολύ νωρίτερα ψηφισµένο και εφαρµοσµένο, καθώς
πάρα πολλά πράγµατα θα είχαν αποφευχθεί.
Καθιερώνονται ακόµη ορισµένες απαιτήσεις, έτσι ώστε η οδηγία αυτή να έχει αναλυτικό χαρακτήρα, ξεκινώντας µε βασικούς
ορισµούς για την υλοποίηση των σκοπών της οδηγίας.
Προσδιορίζει, επίσης, αυτή η οδηγία τους φορείς που συµβάλλουν στη χρηµατοοικονοµική διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών, όπως είναι η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, η Τράπεζα της
Ελλάδος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ.λπ.
Ορίζει, επίσης, τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των πιστωτικών φορέων και των µεσιτών πιστώσεων. Ρυθµίζει το πλαίσιο ενηµέρωσης και πρακτικών που προηγούνται της σύναψης
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σύµβασης. Ρυθµίζει, επίσης, τη δυνατότητα µετατροπής σε εναλλακτικό νόµισµα ή τη διασφάλιση από το συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Ήταν πολύ σηµαντική η παρουσία στην επιτροπή προχθές του
Συνηγόρου του Καταναλωτή µε σειρά πολύ ουσιαστικών παρατηρήσεων και προτάσεων.
Είχατε δεσµευτεί, κυρία Υπουργέ, ότι θα δείτε αυτές τις προτάσεις και θα τις αξιοποιήσετε στο παρόν νοµοσχέδιο, γιατί επαναλαµβάνω για όλους τους συναδέλφους που δεν ήταν στην
επιτροπή ότι εδώ έχουµε εναρµόνιση µε την οδηγία, που σηµαίνει ότι εσείς που έχετε την νοµοθετική πρωτοβουλία, µπορείτε
κάλλιστα να συµπληρώσετε ορισµένα σηµεία, τα οποία µπορεί
να παρελείφθησαν στα πλαίσια πάντα της οδηγίας.
Αυτά τα οποία κατέθεσε ο Συνήγορος του Καταναλωτή έξω
από τη γενική θεώρηση του θέµατος, για το οποίο ήταν πάρα
πολύ χρήσιµες οι παρατηρήσεις, ήταν ιδιαίτερα σηµαντικά και
πιστεύω ότι πρέπει να συµπεριληφθούν, γιατί θα διευκολύνουν
πάρα πολλούς συµπολίτες µας σήµερα και ιδιαίτερα την κατηγορία κάποιων χιλιάδων συµπολιτών µας –άκουσα το νούµερο
εξήντα πέντε χιλιάδες από τον Συνήγορο του Καταναλωτή- που
δανείστηκαν σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται σε τραγικό αδιέξοδο.
Εγώ για την γνώση των άλλων συναδέλφων που δεν ήταν στην
επιτροπή θα καταθέσω, αφού πω δύο λόγια, τις προτάσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή, όσον αφορά παραδείγµατος χάριν µια
συµπλήρωση που πρέπει να κάνετε στο άρθρο 17, όπου ο Συνήγορος του Καταναλωτή προτείνει να προστεθεί κάποια πρόβλεψη
η οποία υπάρχει στην ΚΥΑ –να µην πω τα νούµερα, δεν έχουν αξία,
γιατί σε λίγο θα χτυπήσει και το κουδουνάκι λήξεως του χρόνου
οµιλίας µου- η εξής δηλαδή: «Εάν ο πιστωτικός φορέας παραβιάσει υπαίτια τις υποχρεώσεις του, κατά τις παραγράφους 1 και 2
του παρόντος άρθρου, ο καταναλωτής απαλλάσσεται από το συνολικό κόστος της πίστωσης περιλαµβανοµένων των τόκων και
έχει υποχρέωση να καταβάλει µόνο το ποσό του κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στη σύµβαση πίστωσης δόσεις».
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβετε υπ’ όψιν και πρέπει
να το συµπληρώσετε. Θυµάστε ότι ήταν από όλες τις πλευρές
όλων των κοµµάτων στην επιτροπή που είχαµε µια πολύ καλή εικόνα, όσον αφορά τις θέσεις και τις προτάσεις του Συνηγόρου
του Καταναλωτή.
Επίσης στο άρθρο 23, που αναφέρεται σε πιστώσεις κυµαινόµενου επιτοκίου στην περίπτωση β’ του εν λόγω άρθρου, προτείνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή να προστεθεί πρόβλεψη,
σχετικά µε την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων να εξασφαλίζουν την προσβασιµότητα των αρχείων αυτών από τον καταναλωτή, διότι η συγκρισιµότητα των µεγεθών αυτών και των
διακυµάνσεων τους –δείκτες, επιτόκια αναφοράς- αποτελεί κατ’
εξοχήν χρήσιµο εργαλείο για τον υποψήφιο δανειολήπτη, προκειµένου να επιλέξει το κατάλληλο για εκείνον τραπεζικό προϊόν.
Επίσης προτείνει κάποια συµπλήρωση στο άρθρο 37 για τους
µηχανισµούς επίλυσης διαφορών. Δεν θα διαβάσω τι προτείνει.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά την πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Θα καταθέσω, επίσης, δύο αξιόλογα κατά την άποψή µου έγγραφα, τα οποία κατέθεσε στην επιτροπή ο Συνήγορος του Καταναλωτή εκτός των προτάσεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή είναι ενιαία η συζήτηση
επί της αρχής και επί των άρθρων του νοµοσχεδίου, για την οικονοµία του χρόνου, στο πρώτο µέρος, αλίµονο να είχαµε εµείς
κάποια αντίρρηση. Κάνουµε κάποιες παρατηρήσεις συµπλήρωσης, έτσι ώστε αυτό το εργαλείο, που από εδώ και πέρα θα αποτελεί ένα πάρα πολύ χρήσιµο εργαλείο, να είναι όσο το δυνατόν
καλύτερο, γιατί εµείς ήµασταν που βρεθήκαµε ως κυβέρνηση
στη διαπραγµάτευση και στην ολοκλήρωση αυτής της οδηγίας.
Ερχόµαστε τώρα στο δεύτερο µέρος, που αναφέρεται σε διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών και όχι µόνο. Σήµερα δεν ξέρουµε και τι άλλο µπορεί να προκύψει. Με πολύ µεγάλη ταχύτητα
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θα πάω στο άρθρο 42, που αναφέρεται στην έκθεση εκτιµητή του
ΣΟΕ του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών. Με το άρθρο 42 διευρύνεται η εκτίµηση, η έκθεση, ώστε να µπορεί να συντάσσεται και
γενικότερα από ανεξάρτητο εκτιµητή.
Κύριε Υπουργέ, καταναλώσαµε πάρα πολύ µεγάλο µέρος κατά
τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή για ένα πολύ σηµαντικό θέµα, τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, όπου είχατε φέρει
µε το τότε άρθρο 43 –τώρα δεν υπάρχει καθόλου- µια ρύθµιση,
προκειµένου να γίνει η εναρµόνιση των καταστατικών, των οικοδοµικών συνεταιρισµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχετικού
νόµου.
Όλες οι πτέρυγες της Βουλής –µάλιστα και ο εισηγητής της
Πλειοψηφίας- αναφέρθηκαν στο θέµα και στην εν πάση περιπτώσει πολύ σηµαντική αντιµετώπιση που πρέπει να γίνει για το θέµα
των οικοδοµικών συνεταιρισµών. Οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί
υπερβαίνουν τους πεντακόσιους και αναφέρονται σε εκατοντάδες
χιλιάδες συµπολίτες µας, οι οποίοι δεν είναι εφοπλιστές ούτε µεγαλοβιοµήχανοι. Είναι κατηγορίες συµπολιτών µας οµοειδών
χώρων, όπως είναι για παράδειγµα ο Συνεταιρισµός Εργατών Μετάλλου. Το λέω, γιατί ξέρω αυτόν τον οικοδοµικό συνεταιρισµό
που έχει µια αντίστοιχη έκταση στην περιοχή µου, γιατί πολλοί από
αυτούς τους συνεταιρισµούς βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της
Περιφέρειας Αττικής. Επίσης άλλο παράδειγµα είναι ο Συνεταιρισµός των Εργαζοµένων του ΙΚΑ, οι οποίοι κάποτε εναπόθεσαν κάποιες αποταµιεύσεις και για δεκαετίες τώρα είναι όµηροι κάποιων
πραγµάτων. Αυτό το θέµα πρέπει να λυθεί.
Εν πάση περιπτώσει µην πάµε στην ανάλυση του τι µπορεί να
αξιοποιήσει κάποιος από τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς,
γιατί σήµερα που η χώρα έχει µεγάλο πρόβληµα, ιδιαίτερα στα
κατασκευαστικά επαγγέλµατα, θα ήταν πάρα πολύ σηµαντικό να
υπάρχουν ρυθµίσεις –πάντα µέσα στο πλαίσιο προστασίας του
περιβάλλοντος και µε την έννοια εφαρµογής του Συντάγµατος
για την προστασία του περιβάλλοντος- και να µπορούσε να απελευθερωθεί αυτό το δυναµικό της δυνατότητας που µπορεί να
έχουν οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί να κινήσουν την οικονοµία
και, κυρίως, στον κατασκευαστικό τοµέα.
Ενώ είναι ένα θέµα το οποίο από παλαιότερα ερυθµίζετο, δηλαδή η εναρµόνιση των καταστατικών τους, απαιτούσε µια καινούργια προθεσµία –να µην πω εγώ πάλι επιχειρήµατα- που
έκανε δύσκολη την εναρµόνιση κι έτσι δεν µπόρεσαν πολλοί οικοδοµικοί συνεταιρισµοί να την κάνουν –εναρµόνιση δηλαδή
έκανε λιγότερο από το 1/3, περίπου εκατόν εξήντα επτά, αν δεν
απατώµαι, από τους πεντακόσιους και κάτι- και ενώ παλαιότερα
είχαν ξαναδοθεί κάποιες παρατάσεις, θα µπορούσε να υπήρχε
µία διάταξη η οποία θα έλεγε ότι παρατείνεται για έναν χρόνο.
Εγώ θεωρώ ότι είναι µικρός.
Εν τούτοις είχατε βάλει στη δεύτερη παράγραφο το να απαιτείται φορολογική ενηµερότητα. Κοιτάξτε. Δεν πήγατε να κάνετε
κάτι καινούργιο. Άρα έπρεπε απλά να σταθείτε στην έννοια της
παράτασης µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που µέχρι
τότε ίσχυαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν πάση περιπτώσει εµείς όλοι µηδέ εξαιρουµένου και του εισηγητού της Πλειοψηφίας εκφράσαµε επιφυλάξεις και εξέφρασε
και η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάξεις, µε συνέπεια να
βρείτε την «ευκαιρία» εσείς –γεγονός που προβλέπεται από τον
Κανονισµό- να αποσύρετε το σχετικό άρθρο.
Εγώ σας κάνω µία έκκληση, γιατί είναι ένα θέµα σηµαντικό. Σήµερα κιόλας εµείς όλοι, οι εισηγητές δηλαδή, να καταθέσουµε
µία τροπολογία που να αναφέρεται µόνο στην παράταση, κυρία
Υπουργέ, προκειµένου να εναρµονίσουν τα καταστατικά τους,
έτσι ώστε να λυθεί ένα µείζον θέµα.
Τώρα έφαγα πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε σε ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα ολοκληρώσω.
Επιγραµµατικά µόνο θα αναφερθώ στο άρθρο 43 ως έχει σήµερα, γιατί το άρθρο 43 ήταν των οικοδοµικών συνεταιρισµών.
Βεβαίως ήρθε στην επιτροπή εκπρόσωπος της ΚΕΜΚΕ –Κεντρική
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων- που ήταν αναλυτική και µας εξή-
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γησε ορισµένα πράγµατα τα οποία η απόφαση της 23ης Μαρτίου
2015 επέβαλε στη χώρα µας, προκειµένου να τα διορθώσει νοµοθετικά και ουσιαστικά, στο τέλος. Μας εξήγησε ότι είναι αναγκαία αυτή η ρύθµιση.
Ζητήσαµε –όχι από εσάς, εσείς είστε καινούργια ούτε είχατε
καµµία ευθύνη- από τον κ. Τσακαλώτο, ως Υπουργό Οικονοµικών,
να µας φέρει εδώ στην Ολοµέλεια τις αιτιάσεις που προσκόµισε η
ελληνική πλευρά, προ της απόφασης της 23ης Μαρτίου. Αναµένουµε.
Το άρθρο 44 σήµερα, αναφέρεται στη διασφάλιση διαφάνειας
–αλίµονο- σχετικά µε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Πρέπει
όλες αυτές οι κρατικές ενισχύσεις να έχουν την έννοια της διαφάνειας. Αλίµονο, δεν το συζητάµε αυτό, συµφωνούµε.
Όπως και στο άρθρο 45, για τις ευθύνες όπως είναι στο δηµόσιο των οδηγών µηχανοκινήτων µέσων, να ισχύει και για τα
πλωτά µέσα που διαθέτει η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
Στο άρθρο 46, επέµενα και στην πρώτη και στη δεύτερη ανάγνωση ότι ο κατά τα άλλα, αλίµονο, ακεραιότατος θεσµός, Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου, µονοπρόσωπο άτοµο, να µπορεί
να αναθέτει διάφορες νοµικές κυρίως, αλλά και τεχνικές ευθύνες
σε έναν εκτιµητή ή σε κάποιον νοµικό, για διάφορα θέµατα. Θέλουµε λίγο περισσότερη εξήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα τα πείτε στη
δευτερολογία σας, κύριε Μπούρα, γιατί έχετε υπερβεί κατά πολύ
τον χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι τον έχω υπερβεί. Θα τον κόψετε
από τη δευτερολογία, αν υπάρξει.
Τώρα στο άρθρο 47, στην αναστολή άσκησης ποινικής δίωξης
των µελών και του γραµµατέα της επιτροπής έγκρισης τραπεζικών, δεν έχουµε πάρει καµµία εξήγηση γιατί η διετία γίνεται πενταετία ούτε την πρώτη φορά που το ρώτησα στην επιτροπή ούτε
τη δεύτερη. Το ρωτώ και σήµερα. Γι’ αυτό κρατάµε τις επιφυλάξεις µας και θα δούµε µέχρι την ψήφιση τι θα κάνουµε.
Όσον αφορά το άρθρο 48 -και εκεί ρώτησα- πριν πολύ λίγους
µήνες µε τον ν.4370/2016 είχαµε περάσει ολοκληρωµένο νοµοθέτηµα για το ΤΕΚΕ, το Ταµείο Εγγυήσεων Καταθέσεων. Σήµερα
φέρνετε ολόκληρο κατεβατό ρυθµίσεων που αναφέρεται σε αυτό
το θέµα. Τι ακριβώς συµβαίνει;
Υπάρχουν και µερικά θέµατα, που δεν θα τα αναφέρω τώρα.
Τα είπαµε στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Ευχαριστούµε, κύριε Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μισό λεπτό.
Ήθελα να αναφερθώ, βέβαια, στο Δήµο Χαλανδρίου. Όλοι
συµφωνούµε να παραχωρηθεί η έκταση.
Υπάρχουν και µερικές άλλες παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε,
αλλά µάλλον δεν πρέπει να συνεχίσω άλλο, γιατί έκανα µεγάλη
κατάχρηση του χρόνου. Αν µπορέσω, στη δευτερολογία µου θα
συµπληρώσω και θα εκφραστώ όσον αφορά το τι ακριβώς διαδικασία θα κρατήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Βεβαίως παρ’ όλο
που έχετε εξαντλήσει και τον χρόνο της δευτερολογίας. Θα δείξουµε, όµως, µία ανοχή.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Γεώργιος Γερµενής για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κατ’ αρχάς να πούµε, κύριε Πρόεδρε,
ότι δεν είναι δυνατό να βρίσκεται οµιλητής στο Βήµα, ειδικός εισηγητής, και να «σκάνε» οι τροπολογίες η µία πίσω από την άλλη.
Δεν γίνεται να νοµοθετούµε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Όταν είναι κάποιος στο Βήµα, πότε να προλάβει να διαβάσει µια τροπολογία
που ήρθε εκείνη την ώρα;
Εσείς ως Προεδρείο -και δεν µιλάω προσωπικά- πρέπει να πάρετε την ευθύνη σας και να αποφασίσετε αν µπορεί να συνεχιστεί
αυτός ο τρόπος που νοµοθετεί η Βουλή. Θεωρώ ότι δεν γίνεται.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα ξεκινήσω µε τις τροπολογίες, γιατί πιστεύω ότι µέχρι να τελειώσω απ’ αυτό το Βήµα, θα εµφανιστούν
και άλλες τροπολογίες, τις οποίες θα αναγκαστούµε να συζητήσουµε στη δευτερολογία µας.
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Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 753 και ειδικό 121, λέτε ότι
παρέχεται φορολογική-ασφαλιστική ενηµερότητα στον ΟΜΜΑ
και αναστέλλονται όλα τα καταδιωκτικά σε βάρος του µέτρα. Τον
Φεβρουάριο του 2016 υπερψηφίστηκε τροπολογία για το συνολικό του ιδιοκτησιακού συγκροτήµατος του Μεγάρου Μουσικής,
που περιήλθε στο ελληνικό δηµόσιο. Συγχρόνως βάσει των διατάξεων της τροπολογίας το ελληνικό δηµόσιο ανέλαβε πλήρως,
ως πρωτοφειλέτης, την εξυπηρέτηση όλων των δανειακών οφειλών του ΟΜΜΑ προς τις τράπεζες, η αποπληρωµή των οποίων
θα γινόταν σε βάθος εικοσιπενταετίας. Το συνολικό κεφάλαιο άγγιζε τα 245 εκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισµός του δηµοσίου και δεσµεύτηκε για είκοσι πέντε έτη.
Θεωρούµε ότι η ελληνική Κυβέρνηση υποτάσσεται και συµπλέει µε τα ξένα κεφάλαια. Δεν καταλαβαίνουµε, γιατί πρέπει να
αναλάβουν οι Έλληνες φορολογούµενοι τις δανειακές υποχρεώσεις του Μεγάρου Μουσικής.
Επίσης σηµαντικό είναι ότι σε αυτή την τροπολογία αναστέλλονται πάσης φύσεως καταδιωκτικά µέτρα ακόµη και για την
αναζήτηση βεβαιωµένων οφειλών, το ύψος των οποίων είναι
43,41 εκατοµµύρια ευρώ. Η απαλλαγή του Μεγάρου Μουσικής
από πάσης φύσης φόρους και δικαιώµατα υπέρ του δηµόσιου
για πράξεις που σχετίζονται µε τις ανωτέρω δανειακές υποχρεώσεις, αν µη τι άλλο συνιστά άνιση µεταχείριση σε βάρος των
Ελλήνων πολιτών, την ίδια στιγµή που ευνοείται ένας οργανισµός, χωρίς επί της ουσίας να προσφέρει στο ελάχιστο στο ελληνικό δηµόσιο παρά µόνο ζηµίες και οφειλές, οι οποίες
αναγκαστικά καταπίπτουν στον Έλληνα φορολογούµενο. Φυσικά
η Χρυσή Αυγή ψηφίζει κατά.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 754 και ειδικό 122, αφορά την
καταβολή δαπανών µισθωµάτων κτηρίων, τα οποία µισθώνει το
δηµόσιο και αφορά στα έτη 2014-2015. Εδώ αποκαλύπτεται για
πολλοστή φορά η προχειρότητά σας, όταν δεν τηρείτε τις προβλεπόµενες διαδικασίες προκειµένου να καταβληθούν τα µισθώµατα που οφείλονται, µε συνέπεια το δηµόσιο να µην πληρώνει
σωστά τα χρέη του. Δεν δείχνετε, όµως, την ίδια ελαστικότητα,
όταν κάποιος Έλλην πολίτης χρωστάει και δεν έχει να πληρώσει
την οφειλή του κάθε τρίµηνο, κάθε τετράµηνο στην εφορία και
στο ΤΕΒΕ και εδώ είµαστε κατά.
Στην τροπολογία 755/123 που εκταµιεύονται χρήµατα για την
καταβολή συντάξεων που εκκρεµούν, δεν έπρεπε να εκκρεµούν
συντάξεις. Εδώ λογικό είναι να πούµε ότι πρέπει να πληρωθούν
οι συνταξιούχοι, αλλά όφειλε το κράτος να έχει τακτοποιήσει πιο
νωρίς αυτές τις εκκρεµότητες και να µην έρχονται σε δεύτερο
και τρίτο χρόνο να συζητούνται στην Ολοµέλεια.
Στην τροπολογία 756/124. Ήταν µόλις τον Ιούνιο του 2016,
µαζί µε τα προαπαιτούµενα που φέρατε προς ψήφιση, τροπολογία µε την οποία τροποποιούνταν οι διατάξεις του 4270/2014.
Αυτό και µόνο αποδεικνύει την προχειρότητά σας και τον επιφανειακό τρόπο νοµοθέτησης, διότι υποτίθεται ότι τροποποιείτε
διατάξεις, προκειµένου να καθίσταται η λειτουργία των διοικητικών οργάνων του δηµοσίου ευχερέστατη. Λησµονείτε, όµως, ότι
εσείς οι ίδιοι εισαγάγατε τις τροποποιούµενες µε την παρούσα
διατάξεις.
Τώρα σχετικά µε το νοµοσχέδιο. Κόπτεστε εσείς της Νέας Δηµοκρατίας για τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς. Είναι γνωστό
ότι όλες οι παρατάξεις από τη δεξιά πτέρυγα, από την αριστερή
πτέρυγα, από την κεντρώα πτέρυγα, έχετε οικοδοµικό συνεταιρισµό των Βουλευτών και µάλιστα σε περιοχή φιλέτο των Αθηνών, στην Πολιτεία, το οποίο το εκµεταλλεύεστε µια χαρά. Έχετε
ξεχωριστή ΕΥΔΑΠ, κάτι που δεν έχει ο οποιοσδήποτε άλλος πολίτης στο ελληνικό κράτος. Δεν πληρώνετε το νερό, τα βάζετε
στην τσέπη σας. Έχετε φτιάξει εκεί και το τένις club για την αναψυχή σας και όλα µια χαρά. Δεν ανοίγει µύτη, δεν ανοίγει ρουθούνι, αλλά κόπτεστε για τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, για
τους οποίους προφανώς και κόπτεστε, γιατί όλες οι παρατάξεις,
πλην της Χρυσής Αυγής, έχετε βάλει το χεράκι σας, ώστε να
παίρνετε όλοι το ίδιο κοµµάτι από την ίδια πίτα.
Απ’ όσο γνωρίζω, το 2016 είχατε φέρει τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος και τροποποιήθηκε το 2016 και δεν γνωρίζουµε
για ποιον λόγο δεν συζητήθηκε η οδηγία τότε και έρχεται προς
ψήφιση σήµερα, χωρίς να υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος να το
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µελετήσουµε. Ελπίζουµε –σας το είπαµε και στην επιτροπή- να
έχετε ελέγξει αν υπάρχουν αντικρουόµενες διατάξεις.
Στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 το πιστωτικό ίδρυµα ζητά προσωπικές
πληροφορίες από τους δανειολήπτες, οι οποίες φτάνουν στο σηµείο να παραβιάζουν τα προσωπικά δεδοµένα. Δεν µπορεί να
ζητάς από τον καταναλωτή τόσο προσωπικές πληροφορίες. Αυτό
είναι ένα κανονικό φακέλωµα του καταναλωτή. Υπάρχει η δυνατότητα να επεξεργάζονται οι πληροφορίες από τρίτους και µάλιστα ήδη έχετε µεταφέρει δάνεια σε ξένα funds. Αυτά τα δάνεια
που είχε πάρει ο Έλληνας πολίτης, τα µεταφέρατε σε ξένα funds,
χωρίς να ενηµερώσετε τον δανειολήπτη. Μάλιστα αυτά τα στοιχεία του διέρρευσαν -είναι στο εξωτερικό- και ποιος ξέρει σε τι
εταιρείες έχουν πάει. Αυτό από µόνο του είναι παραβίαση του
νόµου περί προσωπικών δεδοµένων.
Περαιτέρω υπό αίρεση είναι η δωρεάν παροχή πληροφοριών
στους καταναλωτές -άρθρο 7- και µόνο αν οι τελευταίοι είναι συνεπείς στη χορήγηση των δεδοµένων, που αιτείται το πιστωτικό
ίδρυµα. Αυτό καταδεικνύει ακριβώς αυτό που µόλις επισηµάναµε, δηλαδή ότι αφ’ ενός νοµιµοποιείται το απόλυτο φακέλωµα
του καταναλωτή -µάλιστα, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί
ότι τα στοιχεία που αφορούν τον καταναλωτή, δεν δίδονται εξ
αρχής σε δηµόσια αρχή, έτσι ώστε να µπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να δικαιολογηθεί η χορήγησή τους, αλλά σε µια ανώνυµη
εταιρεία ή ακόµα και σε ένα φυσικό πρόσωπο που δρα για λογαριασµό της ανώνυµης εταιρείας- και αφ’ ετέρου τα προσωπικά
δεδοµένα του καταναλωτή -ο οποίος αναγκάζεται να τα εµπιστευτεί στο πιστωτικό ίδρυµα, προκειµένου να του χορηγηθεί
ένα δάνειο- διοχετεύονται σε άλλες αρχές στο πλαίσιο της διασύνδεσης των αρχών και της καθολικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Στη βάση αυτής της σκέψης να τονίσουµε ακόµη ότι η παρούσα οδηγία ως εισήχθη, προκειµένου να ενσωµατωθεί στο
εθνικό νοµικό πλαίσιο, έχει τη µορφή τεχνοκρατικού νοµοθετήµατος και συνιστά ευθεία προσβολή του σκληρού πυρήνα των
προσωπικών στοιχείων του ατόµου. Αυτό το λέµε, διότι στον ορισµό του πιστωτικού φορέα συµπεριλαµβάνονται και οι εταιρείες
του ν.4354/2015, εταιρείες µεταβίβασης απαιτήσεων στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Δηλαδή αποδεχόµεθα ότι τα προσωπικά
στοιχεία του καταναλωτή θα βρίσκονται στα χέρια τρίτων προς
επεξεργασία, χωρίς την προηγούµενη έγκαιρη ενηµέρωση ή και
συναίνεση του καταναλωτή.
Στο άρθρο 17, χορηγείται στον πιστωτικό φορέα το δικαίωµα
να µεταβάλλει τους όρους της σύµβασης και να τροποποιεί τα
συµφωνηθέντα, προκειµένου να βελτιωθεί η θέση του ιδίου. Το
ανωτέρω φυσικά και δεν αποτυπώνεται ευθέως. Συγκεκριµένα
στο άρθρο 17 παράγραφος 4 λέτε: «…εκτός αν αποδείξει ο καταναλωτής εν γνώσει του ότι απέκρυψε ή παραποίησε πληροφορίες».
Εδώ τίθεται ο εξής προβληµατισµός. Πρώτον, γίνεται αναφορά
σε πραγµατικά περιστατικά, τα οποία θα τα κρίνει το δικαστήριο
και δεν µπορεί µονοµερώς να αποφασίζει το εκάστοτε τραπεζικό
ίδρυµα; Αν ληφθεί επιπλέον υπ’ όψιν το άρθρο 19, που σύµφωνα
µε το οποίο πάντοτε η τράπεζα επιβεβαιώνει και διενεργεί ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων που προσκοµίζει ο καταναλωτής, δεν
αντιλαµβανόµαστε πού διατηρείται, για την πλευρά του πιστωτή,
το δικαίωµα τροποποίησης της σύµβασης. Δηλαδή τι λέει εδώ
πέρα; Λέει πως όταν κάποιος έρχεται να πάει να πάρει ένα δάνειο, υποτίθεται ότι η τράπεζα έχει ελέγξει, αν µπορεί αυτός να
πάρει ένα δάνειο κάποιων χιλιάδων ευρώ ή κάποιων εκατοµµυρίων. Η εξεταστική επιτροπή είναι γεµάτη από τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είχε ελέγξει το κάθε τραπεζικό ίδρυµα πιο νωρίς το
περιουσιακό του στοιχείο;
Αργότερα, λοιπόν, έρχεται αυτή η τράπεζα και λέει για τους
πολύ πλούσιους, αυτούς που έχουν πάρει εκατοµµύρια, ότι δεν
ασχολείται καθόλου, ενώ για έναν φουκαρά που µπορεί να πήρε
50.000, 60.000, 70.000, 100.000 ευρώ για να ανοίξει µια µικρή
επιχείρηση και ο οποίος στη συνέχεια δεν µπορεί να τα βγάλει
πέρα, εκεί, βέβαια, εφαρµόζεται ο νόµος. Αυτό κάνετε µε αυτό
το νοµοσχέδιο, λύνετε τα χέρια στις τράπεζες να µπορούν να
επέµβουν στην ιδιωτική επιχείρηση.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα το οποίο δείχνει και την
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υποκρισία σας στο σύστηµα, είναι το ακόλουθο. Όπως λέει, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, οι δανειολήπτες όφειλαν να προσέλθουν στην τράπεζα για διακανονισµό,
ρύθµιση, παροχή στοιχείων κ.λπ.. Το αληθές είναι ότι τα κόκκινα
δάνεια πλέον, µετά την παρουσία του δανειολήπτη, θα εµφανίζονταν ως εξυπηρετούµενα, µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι ζηµίες των τραπεζών αλλά και να ελαφρυνθεί το χαρτοφυλάκιό
τους.
Αυτό αναφέρουµε µόνο, για να αποδειχθεί ότι τα πιστωτικά
ιδρύµατα στοχεύουν στην κερδοφορία και δεν κόπτονται για τον
απλό λαό που έχει πάρει ένα δάνειο ο φουκαράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυστυχώς δεν έχω χρόνο.
Το άρθρο 22, αφορά τις συµβάσεις σε ξένο νόµισµα. Το αναφέραµε και στην επιτροπή αλλά απάντηση δεν πήραµε. Μάλιστα οι
άνθρωποι στους οποίους έχει συµβεί αυτό, µας µοίρασαν στις θυρίδες µας συγκεκριµένα έγγραφα. Βγήκαν οι αποφάσεις των δικαστηρίων και έχουν κατατεθεί ακόµα και ερωτήσεις για το ζήτηµα
των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων που είναι σε ελβετικό
φράγκο. Η υποτίµηση του ευρώ σε σχέση µε το συγκεκριµένο νόµισµα, συνιστά πράξη µονοµερούς χαρακτήρα και είναι βλαπτική
για τον δανειολήπτη. Η κλίµακά του είναι 20%. Είναι αρκετά υψηλή
και δεν αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα για τον δανειολήπτη. Οι περιπτώσεις συµπολιτών µας οι οποίοι την «πάτησαν» κυριολεκτικά,
είναι χιλιάδες. Γιατί, αλίµονο, πώς µπορεί να υπάρχει ισοσκελισµός
ανάµεσα στο ελβετικό φράγκο και το ευρώ; Πήραν ένα δάνειο
30.000, 40.000, 50.000 και τους βγήκε 100.000 µε αυτή την αναλογία.
Δεν προλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι και τα άρθρα στο
δεύτερο µέρος. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γερµενή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
-φαντάζοµαι ότι είδατε και την έκθεση για τον Ιωάννη Καποδίστρια-, πενήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Νίκαιας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να σας πω ότι παρακολουθείτε µια συνεδρίαση νοµοθετικού
έργου. Έχουµε ένα νοµοσχέδιο. Τοποθετούνται οι εισηγητές των
κοµµάτων και µετά από τη συζήτηση θα γίνει η ψηφοφορία,
οπότε θα έχουµε νόµο του κράτους. Είµαστε σε αυτή τη διαδικασία.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μανιάτης, Βουλευτής και ειδικός
αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε για
άλλη µια φορά θεατές στο ίδιο έργο. Εµείς µέσα σε αυτή την Αίθουσα συζητούµε την ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας για
τα στεγαστικά δάνεια και την ίδια στιγµή οι θεσµοί αυτοί που διαπραγµατεύονται το µέλλον της κοινωνίας µας, έχουν αποχωρήσει, έχουν γυρίσει στις πρωτεύουσές τους και η Κυβέρνηση, για
άλλη µια φορά αµήχανη, παρακολουθεί τους Υπουργούς Οικονοµικών των ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών να συνεδριάζουν σε
λίγες µέρες -την Παρασκευή- στο Βερολίνο, για να αποφασίσουν
χωρίς εµάς για εµάς.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, ακολουθεί την ίδια γνωστή τακτική.
Δήθεν ηρωική διαπραγµάτευση βήµατα πίσω συνεχώς και στο
τέλος, κατά τον Ιανουάριο, θα έρθουµε, η χώρα θα είναι µε τα
χέρια ψηλά, µε την πλάτη στον τοίχο και θα επιβεβαιωθεί ο δαιµονοποιηµένος κ. Ντάισελµπλουµ, που πριν µια βδοµάδα είπε:
«Χαίροµαι πάρα πολύ που συνεργάζοµαι µε την πιο συνεργάσιµη
µνηµονιακή Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, διότι επιτέλους έχουµε έναν συνοµιλητή, ο οποίος έχει τόσο καλή αποδοχή αυτών που συζητάµε». Αλλά, ευτυχώς, δεν θα υπάρξουν
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στην ελληνική κοινωνία φωνές, που θα χαρακτηρίσουν αυτή την
πιο συνεργάσιµη µνηµονιακή Κυβέρνηση «γερµανοτσολιάδες»
και «πουληµένους», όπως κάποιοι έκαναν πριν µόλις δύο χρόνια,
γιατί δεν έχει περάσει πολύς χρόνος από τότε!
Την ίδια στιγµή, λοιπόν, που η χώρα ηττάται στις διαπραγµατεύσεις, έχουµε τον Ερντογάν να προκαλεί µε την αµφισβήτηση
της Συνθήκης της Λωζάνης, να προκαλεί µε ακραίες απαιτήσεις
στο Κυπριακό και τον κ. Έντι Ράµα από την Αλβανία να βάζει ζητήµατα Τσαµουριάς, ζητήµατα ξεχασµένα εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Η Κυβέρνηση παρακολουθεί αµήχανη, χωρίς να ξέρει
πώς να χειριστεί τα θέµατα αυτά, που είναι σπουδαία εθνικά ζητήµατα.
Είµαστε, λοιπόν, σε µια χώρα που κυβερνάται από µια Κυβέρνηση της ηττηµένης Ελλάδας.
Η Ελλάδα, όµως, δεν είναι ηττηµένη. Η Ελλάδα απαιτεί ανάσες
προοδευτικών µεταρρυθµίσεων και προοδευτικού πατριωτισµού.
Σε αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρνηση αυτή δεν µπορεί να κάνει
τίποτα.
Είναι, όµως, µια Κυβέρνηση που κατάφερε -για παράδειγµαστην διαπραγµάτευση του Μαΐου του 2015 να χάσει 21 δισεκατοµµύρια ευρώ από το εθνικό εισόδηµα. Είναι µια Κυβέρνηση
που κατάφερε µέσα στο 2015, να αφαιρέσει από τα ελληνικά νοικοκυριά 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σύµφωνα µε τα τελευταία
στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Είναι µια Κυβέρνηση που
κατάφερε το 2015 µε βάση τα στοιχεία του συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ, να µειώσει τις µορφές πλήρους απασχόλησης από 52%
που ήταν το 2014 σε µόλις 46% σήµερα, µετά από δύο µόλις χρόνια και είναι µια Κυβέρνηση, που ταυτόχρονα µέσα σε αυτή τη
θλιβερή διαπραγµάτευση και διακυβέρνηση, είναι και η πιο τυχερή Κυβέρνηση των τελευταίων πολλών ετών. Είναι µια Κυβέρνηση, στη διάρκεια της οποίας η τιµή του πετρελαίου από 120
δολάρια το βαρέλι που ήταν στο τέλος του 2014, είναι σήµερα
µόλις 50 δολάρια το βαρέλι.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι σηµαίνει αυτό για την
εθνική οικονοµία; Αυτό σηµαίνει εξοικονόµηση πόρων πάνω από
3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μόνο για τη ΔΕΗ που δηµοσιοποίησε
στοιχεία του 2015, το κέρδος είναι 400 εκατοµµύρια ευρώ.
Έχουµε, λοιπόν, µια Κυβέρνηση που η διεθνής οικονοµική συγκυρία την διευκολύνει, τη βολεύει, µε δάνεια που µπορούν να
υπάρξουν µε µηδενικό επιτόκιο, µε τιµή πετρελαίου που είναι στα
κατώτατα των τελευταίων δεκαετιών. Την ίδια στιγµή, όµως, τα
ελληνικά νοικοκυριά χάνουν εισοδήµατα και η εθνική οικονοµία
χάνει ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια.
Ερχόµαστε τώρα να συζητήσουµε µια οδηγία για τα στεγαστικά δάνεια, µια οδηγία η οποία έρχεται µε σοβαρή καθυστέρηση εκ µέρους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εκτός από
τις ελληνικές ολιγωρίες, έχουµε και τις ολιγωρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η κρίση στην στεγαστική πίστη ξεκίνησε στις
Ηνωµένες Πολιτείες από το 2006-2007, η Ευρώπη µετά από περίπου οκτώ χρόνια έρχεται να ενσωµατώσει µια οδηγία για την
προστασία των δανειοληπτών πρώτης κατοικίας και µε µία διετή
επιπλέον καθυστέρηση έρχεται η ελληνική Κυβέρνηση, να ενσωµατώσει τη συγκεκριµένη οδηγία.
Κυρία Υπουργέ, η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στα κόκκινα δάνεια. Από τα κόκκινα δάνεια το σηµαντικότερο, ίσως, µέρος είναι
τα δάνεια της πρώτης κατοικίας των φτωχών και µεσαίου εισοδήµατος νοικοκυριών. Έχετε ενσωµατώσει όλα τα άρθρα της
οδηγίας. Εµείς τη διαπραγµατευτήκαµε οι εκπρόσωποι δικών
µας κυβερνήσεων. Προφανώς συµφωνούµε επί της αρχής και
στα περισσότερα από τα άρθρα. Όµως δεν κάνετε τίποτα παραπάνω, για να κάνετε έστω ένα βήµα µπροστά.
Εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχουµε ξεκαθαρίσει δηµόσια, πώς αντιλαµβανόµαστε τον τρόπο ρύθµισης των κόκκινων
στεγαστικών δανείων, µε ένα πλήρες πλέγµα προτάσεων που
έχουµε καταθέσει στο δηµόσιο διάλογο. Παίρνω την ευκαιρία σήµερα εδώ, να καταθέσω τις τρεις σηµαντικότερες από τις προτάσεις αυτές:
Πρόταση πρώτη για τα νοικοκυριά που εµπλέκονται, που είναι
δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, για τα
φτωχά νοικοκυριά. Πλήρες πάγωµα της οφειλής για όλες αυτές
τις κοινωνικές οµάδες, που µπορείτε να το κάνετε χωρίς κανέναν
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κίνδυνο του τραπεζικού συστήµατος.
Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που µπορούν να αποπληρώσουν, όχι όµως έτσι όπως είναι σήµερα οι δόσεις τους.
Η πρόταση για αυτές τις κοινωνικές οµάδες είναι η πλήρης
εξατοµίκευση, µε αντικειµενικό και ουδέτερο τρόπο, των δυνατοτήτων που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, οι συµπολίτες µας αυτοί.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το εισόδηµα, τις υποχρεώσεις προς την
εφορία, τις υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία, να προσδιορίζεται µε αντικειµενικό τρόπο το ανώτατο πλαφόν που µπορεί να πληρωθεί στα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, έτσι ώστε από
τη µια να είναι ενήµερα τα δάνεια, ενήµερες οι τράπεζες, ενήµερος ο δανειολήπτης και ταυτόχρονα το κράτος, οι τράπεζες, το
σύστηµα, η εθνική οικονοµία να εισπράττουν όσα µπορούν να εισπράξουν, προκειµένου να µην οδηγούνται στον Καιάδα και
αυτοί οι συµπολίτες µας.
Υπάρχει και η τρίτη κατηγορία, που αφορά πολλές δεκάδες χιλιάδες δανειοληπτών, οι οποίοι έπεσαν στην παγίδα να δανειστούν µε ελβετικό φράγκο. Η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Αφορά
πάνω από εξήντα πέντε µε εβδοµήντα χιλιάδες δανειολήπτες σε
ελβετικό φράγκο. Εµείς προτείνουµε τη µετατροπή του δανείου
από ελβετικό φράγκο σε ευρώ µε βάση την ισοτιµία που υπήρχε
κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και το ίδιο ακριβώς
να γίνει στα ρυθµιζόµενα αυτά δάνεια και µε το επιτόκιο. Το ερώτηµα είναι το εξής: Πέρα από την ενσωµάτωση µε τυπικό, τρέχοντα, µίζερο τρόπο µιας κοινοτικής οδηγίας, η Κυβέρνηση έχει
τη βούληση εν τοις πράγµασι, να αντιµετωπίσει αυτές τις τρεις
κατηγορίες δικαιούχων δανειοληπτών κόκκινων δανείων;
Έρχοµαι τώρα σε δύο επιµέρους παρατηρήσεις για το συζητούµενο νοµοσχέδιο.
Η Κυβέρνηση µάς κατέθεσε µια τροπολογία, προκειµένου να
αποπληρωθούν, να προωθηθούν περίπου ογδόντα χιλιάδες συντάξεις, από αυτές που περιµένουν στη σειρά να προωθηθούν και
να ενταχθούν στο συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας, ζητώντας
να εκταµιευθούν από τον κρατικό προϋπολογισµό 859 εκατοµµύρια ευρώ. Την τροπολογία αυτή που έχει ενσωµατωθεί τώρα
στο κύριο σώµα του νοµοσχεδίου, προφανώς θα τη στηρίξουµε,
γιατί έρχεται να απαντήσει σε ένα πραγµατικό πρόβληµα Ελλήνων πολιτών.
Τίθενται, όµως, τρία σηµαντικά ζητήµατα. Η συγκεκριµένη
ρύθµιση αναδεικνύει πρώτον, ότι υπάρχει ερασιτεχνισµός και ανικανότητα στον τρόπο χειρισµού και αυτών των θεµάτων, διότι
καθυστερηµένα και µε τροπολογίες έρχεται η Κυβέρνηση να
λύσει ένα θέµα το οποίο είναι γνωστό εδώ και τουλάχιστον δύο
χρόνια.
Δεύτερο µείζον θέµα. Αποκαλύπτεται ότι υπάρχει µια ακόµη
«µαύρη τρύπα» στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Παρά τα
όσα λένε οι κυβερνώντες, παρά τα όσα λέει το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποδεικνύεται ότι δεν είχαν προβλεφθεί άλλα 860 εκατοµµύρια περίπου, που
έπρεπε να αποδοθούν στην ελληνική κοινωνία, για να προωθηθούν οι συγκεκριµένες συντάξεις.
Υπάρχει κι ένα τρίτο ζήτηµα. Καλά όλα αυτά. Με ποιον τρόπο
άραγε; Με ποιο επιχειρησιακό σχέδιο;
Ξέρετε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι ογδόντα χιλιάδες αιτήσεις περίπου που υποτίθεται θα προωθηθούν µέσα
στο 2017, σηµαίνει ουσιαστικά διπλασιασµό της δουλειάς των
εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στην τρέχουσα δραστηριότητα;
Έχει καταθέσει η Κυβέρνηση κάποιο επιχειρησιακό σχέδιο, µε
ποιον τρόπο αυτή η πρόβλεψη, που εµείς νοµοθετούµε σήµερα
εδώ, θα µπορέσει στην πραγµατικότητα να υλοποιηθεί;
Εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, φοβόµαστε πάρα πολύ
ότι θα δούµε τα ίδια που βλέπουµε στο προσφυγικό. Δηλαδή να
λιµνάζουν 800 εκατοµµύρια στις Βρυξέλλες και τα οποία να µπορούν να επενδυθούν, προκειµένου να επιλυθεί, να προωθηθεί το
ζήτηµα των προσφύγων και µεταναστών στην πατρίδα µας και
κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και η Κυβέρνηση να
µην έχει ακόµη καταθέσει πρόταση χρηµατοδότησης και περί
άλλα να τυρβάζουν οι αρµόδιοι Υπουργοί και η Κυβέρνηση.
Στη ρύθµιση για τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς θα πω
µόνο µία φράση: Σε µια εποχή που η οικοδοµή δεν υπάρχει, που
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κανένας δεν επενδύει ούτε 1 ευρώ σε ακίνητα, το να στηριχθούν
συλλογικές οντότητες εργαζοµένων που έχουν οργανωθεί σε
συλλογικά σχήµατα, προκειµένου να προωθηθεί µια ορθά λειτουργούσα ιδιωτική πολεοδόµηση, αποτελεί πάντα ένα θετικό
βήµα.
Ζητήσαµε από την Κυβέρνηση να αφαιρέσει τη διάταξη για τη
φορολογική ενηµερότητα, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα
εναρµόνισης των καταστατικών για τις οµάδες αυτές των συνεταιρισµών, που, πράγµατι, σκέφτονται και θα µπορούσαν ίσως
να προωθήσουν µια τέτοιου είδους δόµηση.
Θυµίζω κάτι το οποίο επίσης συνεχίζει να αγνοεί η Κυβέρνηση,
προκειµένου να επιλυθεί αυτό το µεγάλο θέµα των περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδων οικογενειών Ελλήνων πολιτών για τα θέµατα των οικοδοµικών συνεταιρισµών, που για δεκαετίες
λιµνάζουν. Το 2014 προβλέψαµε ρύθµιση µε βάση την οποία σε
όλες τις περιπτώσεις που έχουν αγοραστεί εκτάσεις οι οποίες
δεν µπορούν να δοµηθούν για διάφορους περιβαλλοντικούς, δασικούς, αρχαιολογικούς και άλλους λόγους στις εκτάσεις αυτές
να υπάρξει ανταλλαγή µε δηµόσια γη σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς της χώρας, έτσι ώστε από τη µια να επιλυθεί το θέµα
των µελών των οικοδοµικών συνεταιρισµών, κυρίως όµως να
δοθεί µια νέα έµφαση, ζωή, πνοή, ύπαρξη, δραστηριότητα σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς της χώρας, έτσι ώστε να έχουµε µια
κατάσταση που κερδίζει και το µέλος του συνεταιρισµού αλλά
και η ελληνική ύπαιθρος. Και αυτό στις καλένδες! Καµµία δράση
επ’ αυτού!
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς τοποθετηθήκαµε
επί της αρχής της συγκεκριµένης νοµοθετικής ρύθµισης. Όµως,
το µείζον πρόβληµα της χώρας δεν είναι οι ρυθµίσεις και οι ενσωµατώσεις κοινοτικών οδηγιών. Το µείζον πρόβληµα της χώρας
είναι η συγκεκριµένη Κυβέρνηση που έχει τις τύχες των πολιτών
στα χέρια της. Η Κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει το ταχύτερο
δυνατό. Είναι µια ανίκανη Κυβέρνηση, ένας θλιβερός διαχειριστής συσσιτίων, µιζέριας, συλλογικής ανασφάλειας και συλλογικής κατάθλιψης. Είναι µια Κυβέρνηση που πρέπει να φύγει,
προκειµένου η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, να ξαναδεί ελπίδα και
προοπτική, να ξαναπάρει ανάσες ο Έλληνας πολίτης, να ξαναπιστέψει στις δυνάµεις της κοινωνίας, να ξαναπιστέψουµε στις δυνάµεις της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μανιάτη και για την οικονοµία στον χρόνο.
Να σας πω ότι σύµφωνα µε τον κατάλογο που έχουµε και µε
όσους αναµένεται να µιλήσουν –επειδή έχουµε και τρεις οµιλητές- για να µπορέσουµε να τελειώσουµε γύρω στις 14:00’ -το
πολύ 14:30’- θα πρέπει να είµαστε συνεπείς στον χρόνο έως και
να κάνουµε και µια σχετική οικονοµία.
Πριν δώσω τον λόγο στον επόµενο συνάδελφο, έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας»
που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαοκτώ µαθήτριες και
µαθητές, καθώς και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 57ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Βαρδαλής.
Ορίστε, κύριε Βαρδαλή, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για µια ακόµη φορά σε αυτή την Αίθουσα από όλα τα κόµµατα,
που βλέπουν ως µονόδροµο τη συµµετοχή της χώρας µας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται -θα έλεγα- µια φιλότιµη προσπάθεια
να µας πείσουν πως µια ακόµη οδηγία της, που ενσωµατώνεται
στο Δίκαιο της χώρας µας, γίνεται για να προστατευθεί ο λαός.
Στην προσπάθειά τους, µάλιστα, να πείσουν πως όλοι τους ενδιαφέρονται για τα λαϊκά συµφέροντα -στην προκειµένη περίπτωση για την προστασία των καταναλωτών-δανειοληπτώνερίζουν για το ποιος πρώτος τη διαπραγµατεύθηκε και η µόνη
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κριτική που κάνουν είναι το ζήτηµα της καθυστέρησης της επικύρωσής της από την ελληνική Βουλή.
Όλοι τους υποστήριξαν κατά τη συζήτηση που έγινε και στην
επιτροπή πως η συγκεκριµένη οδηγία διαµορφώνει ευνοϊκότερους όρους για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, ξεκαθαρίζει τα «ψιλά» γράµµατα των τραπεζών, υποχρεώνει τις
τράπεζες να πληροφορούν τους υποψήφιους δανειολήπτες και
άλλα.
Ας δούµε, όµως, ποια είναι η πραγµατικότητα. Αν ρίξουµε µια
µατιά στην ίδια την αιτιολογική έκθεση αλλά και στην οδηγία
2014/17/ΕΕ, εύκολα µπορούµε να διαπιστώσουµε τον πραγµατικό στόχο που έχει η οδηγία. Τι λέει συγκεκριµένα η αιτιολογική
έκθεση; Στη σελίδα 2 αναφέρει πως µε τις ρυθµίσεις της οδηγίας
«διασφαλίζεται ο υψηλότερος βαθµός αποτελεσµατικότητας και
ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς, που συµβάλλει στη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, µε τη θέσπιση ενός πλαισίου
ίδιου για όλα τα κράτη-µέλη».
Άρα να τι απασχολεί τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναζητούν πώς θα αναπτύξουν παραπέρα την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσµατικότητα της εσωτερικής αγοράς, το πώς
θα πετύχουν τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Η ίδια έκθεση στην πρώτη σελίδα αναφέρεται πάλι συγκεκριµένα: «Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία προκάλεσε σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα, οδήγησε
στην έλλειψη εµπιστοσύνης εκ µέρους όλων των συµµετεχόντων
στην αγορά και ιδίως των καταναλωτών». Με άλλα λόγια, ψάχνουν πελάτες, αλλά όχι όποιους νά ’ναι. Θέλουν αυτούς που
µπορούν να πληρώσουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες, δηλαδή, να µην παρουσιαστεί ξανά
το πρόβληµα των κόκκινων δανείων.
Και το πρόβληµα των κόκκινων δανείων δεν είναι η καρδιά της
Ελλάδας όπως ακούστηκε σε αυτή την Αίθουσα. Είναι το πρόβληµα των τραπεζών. Να γιατί το ζήτηµα της διαχείρισης των
κόκκινων δανείων, σε συνδυασµό µε τις διαδικασίες για την εκκαθάριση των προβληµατικών επιχειρήσεων, παραµένει ψηλά
στην ατζέντα της αντιλαϊκής διαπραγµάτευσης ανάµεσα στην
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τα κλιµάκια του «κουαρτέτου».
Για το ζήτηµα αυτό τι λέει η αιτιολογική έκθεση; «Παρατηρείται
ότι οι καταναλωτές εντός της Ένωσης έχουν σηµαντικά επίπεδα
χρέους, µεγάλο µέρος του οποίου είναι συγκεντρωµένο σε πιστώσεις που σχετίζονται µε ακίνητα και προορίζονται για κατοικία». Το ίδιο πρόβληµα επισηµαίνουν ότι υπάρχει και σε όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλού µικρότερο και αλλού µεγαλύτερο.
Στη χώρα µας τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια διαµορφώθηκαν
στο 42% από 35% που ήταν το 2014 και, βέβαια, µε τάση αύξησης. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια συνεχίζουν την ανοδική τους
πορεία στη χώρα µας και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και µεγάλο µέρος αυτών αποτελούν τα δάνεια που προορίζονται για
κατοικία. Άρα να ποιο είναι το πρόβληµά τους, να τι έρχονται να
λύσουν µε αυτή την οδηγία.
Ο βασικός τους στόχος δεν είναι η ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων, των εργατικών λαϊκών οικογενειών, που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα
δάνειά τους, αλλά η ενίσχυση του τραπεζικού συστήµατος και
προοπτικά στη συγκέντρωση γης και ακινήτων στα χέρια µεγάλων οµίλων, για να προχωρήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.
Και αυτό που κάνουν µε τη συγκεκριµένη οδηγία, για να πετύχουν τους στόχους τους, είναι να θεσπίσουν ενιαίους κανόνες,
ενιαίο πλαίσιο σε όλες τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιατί το κάνουν αυτό; Σε τι τους είναι χρήσιµο; Με τους ενιαίους
κανόνες ρυθµίζεται ο ανταγωνισµός µεταξύ των τραπεζών και
κυρίως η οµαλή λειτουργία της ενιαίας καπιταλιστικής αγοράς
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτηµα αυτό συνδέεται και µε όλο
το πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης, που απαιτεί οµοιόµορφους κανόνες λειτουργίας σε βασικά ζητήµατα, για να είναι
ευκολότερος ο έλεγχος από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.
Οι ενιαίοι κανόνες λειτουργίας παίζουν ακόµα έναν σηµαντικό
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ρόλο για το τραπεζικό κεφάλαιο. Συµβάλλουν παραπέρα στη
συγκεντροποίηση και συγκέντρωση των τραπεζών. Προωθούν
και επιταχύνουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης συνολικά του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Αυτό ουσιαστικά βοηθά τους
µεγάλους τραπεζικούς οµίλους. Είναι µια εξέλιξη που θα αποδειχθεί σε βάρος των εργαζόµενων στις τράπεζες, οι οποίοι θα
την πληρώσουν µε απολύσεις και ένταση της εκµετάλλευσης σε
βάρος τους. Άλλωστε τώρα υπάρχει πλούσια εµπειρία γύρω από
αυτό το ζήτηµα.
Οι τέσσερις µεγάλες τράπεζες που κρίθηκαν ως συστηµικές
κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης ελέγχουν σχεδόν
εξ ολοκλήρου την ελληνική κεφαλαιαγορά. Οι εργαζόµενοι στις
τράπεζες µειώθηκαν 30% περίπου αυτή την περίοδο, ενώ συγχρόνως άλλαξαν προς το χειρότερο οι εργασιακές σχέσεις. Βιώνουν ήδη σηµαντικές περικοπές σε µισθούς και συνολικά στα
δικαιώµατά τους.
Από την άλλη, όσον αφορά τα λαϊκά στρώµατα, παράλληλα µε
τη ληστεία που τους γίνεται, ήρθαν από πάνω και οι εκβιασµοί
για την αποπληρωµή των δανείων τους και η εκµετάλλευση των
µικροκαταθέσεών τους, που όλες µαζί βεβαίως αποτελούν σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης του κεφαλαίου µε σχεδόν µηδενικά επιτόκια.
Σε τελική ανάλυση, τις ζηµιές της καπιταλιστικής οικονοµικής
κρίσης τις πληρώνουν τα λαϊκά στρώµατα, είτε ως φορολογούµενοι είτε ως λαϊκοί αποταµιευτές είτε ως δανειολήπτες.
Γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά πως για την ανάπτυξη των επενδύσεων των επιχειρηµατικών οµίλων είναι αναγκαία η τραπεζική
χρηµατοδότηση. Για να υπάρξει όµως αυτή, είναι αναγκαία η
αποκατάσταση συνθηκών οµαλότητας στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα. Έτσι µαζί µε τις ενισχύσεις του νέου ΕΣΠΑ, του πακέτου Γιούνκερ αλλά και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισµού, θα βρεθεί ζεστό χρήµα για
τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Άρα να γιατί είναι αναγκαίο βήµα
η στήριξη των τραπεζών αυτή την περίοδο.
Κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι πως σε περίοδο καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης έχει µειωθεί η εµπιστοσύνη του κόσµου
προς τις τράπεζες, δεν συµµετέχει στη συγκεκριµένη αγορά, και
µε βάση αυτό το πλαίσιο θέλουν να τονώσουν την εµπιστοσύνη
των καταναλωτών.
Όσο για τις ρυθµίσεις σχετικά µε την ενηµέρωση των δανειοληπτών κ.λπ., την προστασία τους συνολικά δηλαδή, κατά τη
γνώµη µας δεν προσφέρουν καµµία, µα καµµία προστασία. Και
αυτό για τους εξής λόγους.
Πρώτον, γιατί η οδηγία διατηρεί όλη την πολυπλοκότητα στην
ενηµέρωση των υποψήφιων δανειοληπτών.
Δεύτερον, δεν διασφαλίζει κανέναν έλεγχο για το αν αυτό γίνεται ή όχι.
Τρίτον, δεν διασφαλίζει αντικειµενική δυνατότητα σύγκρισης
προϊόντων.
Τέταρτον, η αοριστία των όρων, που προβλέπονται από συγκεκριµένα άρθρα του σχεδίου νόµου, είναι τέτοια που επιτρέπει
την ερµηνεία από τις τράπεζες µε όποιον τρόπο τις συµφέρει. Το
ίδιο ισχύει και µε τα δάνεια σε ξένο νόµισµα, που δεν επιτρέπει
στην ουσία τη διακύµανση πάνω από 20%. Το 20% από µόνο του
είναι τεράστιο. Άρα η προστασία των καταναλωτών, που επικαλούνται όλα τα άλλα κόµµατα, αποτελεί στην ουσία το τυράκι στη
φάκα που έχουν στήσει τα «γεράκια» του τραπεζικού κεφαλαίου.
Η κοροϊδία τους δεν έχει τέλος. Καλούν τις τράπεζες να δείξουν
µέσα από την οδηγία και το σχέδιο νόµου, όπως λένε σε εισαγωγικά -διαβάζω αυτολεξεί- «εύλογη ανοχή, για να καταβάλουν κάθε
εύλογη προσπάθεια για την επίτευξη λύσης πριν κινήσουν διαδικασίες κατάσχεσης». Τέτοιου είδους προτροπές προς το τραπεζικό κεφάλαιο µόνο κοροϊδία µπορούν να αποτελούν προς τα
λαϊκά στρώµατα όταν από την άλλη µεριά κράτος και τράπεζες
σχεδιάζουν ακόµα και ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς για να µην
µπορεί κανείς να τους παρεµποδίζει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσο κι αν επικαλείστε την προστασία των δανειοληπτών δεν µπορείτε να κρύψετε τη σκληρή
πραγµατικότητα για τα λαϊκά στρώµατα. Εκβιασµοί, απόλυτος
εµπαιγµός τα περί προστασίας της πρώτης κατοικίας, κατασχέσεις και πλειστηριασµοί για τις λαϊκές οικογένειες και από την
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άλλη στήριξη της κερδοφορίας των τραπεζικών οµίλων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα για τα λαϊκά στρώµατα.
Με τέτοια νοµοσχέδια που φέρνετε, ούτε προστασία ούτε ανακούφιση των λαϊκών στρωµάτων µπορεί να υπάρξει. Η συζήτηση
για τη λεγόµενη διάσωση των τραπεζών δεν αφορά τα δικά τους
συµφέροντα αλλά τη διαχείριση της καπιταλιστικής οικονοµικής
κρίσης προς όφελος των αστών και τα µεταξύ τους ανταγωνιστικά συµφέροντα. Τη χασούρα των τραπεζών οι όµιλοι ιδιοκτήτες τους θα την βγάλουν από την ένταση της εκµετάλλευσης των
εργαζόµενων.
Το ΚΚΕ απευθυνόµενο στα λαϊκά στρώµατα τούς λέει ξεκάθαρα πως η απάντηση κόντρα σ’ αυτή την προοπτική δεν µπορεί
να είναι σε καµµία, µα σε καµµία περίπτωση ατοµική υπόθεση
αλλά ούτε υπόθεση διευκρίνισης ορισµένων προϋποθέσεων που
βάζουν οι τράπεζες. Κατά τη γνώµη µας, µπορεί στις µέρες µας
να υπάρξει ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας, αν ο ίδιος ο λαός
δεν εναποθέσει τις ελπίδες του στους διαφόρους σωτήρες, αν
πάρει την υπόθεση στα χέρια του βάζοντας τη δική του σφραγίδα στις πολιτικές εξελίξεις. Με την οργάνωση και την πάλη του
προσανατολισµένη ενάντια στον κύριο αντίπαλο, που δεν είναι
άλλος από τη δράση των επιχειρηµατικών οµίλων για την εξασφάλιση των κερδών τους, να απαιτήσει τα αναγκαία µέτρα για
την ανακούφισή του.
Και τέτοια µέτρα, προς αυτή την κατεύθυνση -τα έχουµε καταθέσει και στη Βουλή- κατά τη γνώµη µας είναι: Πρώτα απ’ όλα
η διαγραφή κάθε είδους τόκων και ανατοκισµού. Μετά την αφαίρεση των τόκων να διαγραφεί ποσοστό ύψους 50% της οφειλής
προς τις τράπεζες. Το ποσό που θα µείνει να πάψει να γεννά τόκους για όσο διάστηµα διαρκεί η οικονοµική κρίση.
Όσον αφορά τους ανέργους, να σταµατήσει η πληρωµή των
οφειλών τους για όσο διάστηµα, επίσης, διαρκεί η οικονοµική
κρίση.
Να σταµατήσει κάθε µορφής πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης
από πλευράς των τραπεζών σε βάρος των οφειλετών, λαϊκών οικογενειών, για οφειλόµενα ποσά.
Τέτοιου είδους µέτρα είναι αναγκαία, δεδοµένου τού ότι η µεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών πνίγεται από τραπεζικά
δάνεια, που δεν µπορεί να αποπληρώσει και που οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους, φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους, κυριολεκτικά, σε απόγνωση.
Βέβαια, αυτές οι προτάσεις του ΚΚΕ για την ανακούφιση της
λαϊκής οικογένειας έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε το ευρωενωσιακό πλαίσιο, τα συµφέροντα των µονοπωλίων και ειδικά των
τραπεζικών οµίλων. Δείχνουν, όµως, τον πραγµατικό αντίπαλο
των εργαζόµενων και των λαϊκών στρωµάτων. Δείχνουν ταυτόχρονα κα τον προσανατολισµό που πρέπει να έχουν οι αγώνες
του λαού για να είναι αποτελεσµατικοί.
Με όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το Κοµµουνιστικό
Κόµµα της Ελλάδας καταψηφίζει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου
επί της αρχής.
Στον χρόνο που µου µένει, θα ήθελα να πω δυο-τρία λόγια για
κάποια άρθρα.
Πρώτα απ’ όλα, όσον αφορά το άρθρο 43, για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και τη σύµβαση παραχώρησης, θα ήθελα να πω ότι
εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας, δεν έχουµε καµµιά
αυταπάτη πως η κατάργηση ορισµένων φοροαπαλλαγών αποτελεί φιλολαϊκή πολιτική. Άλλωστε όλοι σας -και η Κυβέρνηση- συµφωνείτε µε την υλοποίηση της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων,
που βεβαίως αποτελεί γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βρεθεί κερδοφόρα διέξοδος στα συσσωρευµένα κεφάλαια και αυτή την πολιτική θα συνεχίσετε και στο µέλλον να
την υλοποιείτε. Καταργούνται, βεβαίως, ορισµένα προνόµια µε
απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πρέπει να θωρακιστεί
ο υγιής ανταγωνισµός. Από τη στιγµή που συµφωνείτε µε αυτή
την πολιτική, είµαστε σίγουροι πως θα βρείτε άλλου είδους τρόπους να δώσετε τα αντίστοιχα προνόµια στο κεφάλαιο.
Εµείς θα ψηφίσουµε το συγκεκριµένο άρθρο, χωρίς βεβαίως
τις παραπάνω αυταπάτες. Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύεται και από
την απόσυρση του άρθρου 46, που όχι µόνο το απέσυρε η Κυβέρνηση, αλλά το ζήτησαν και τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπο-
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λίτευσης, όπου καταργούσε την έκπτωση του 30% σε πλοία που
ελλιµενίζονται µόνιµα στην ελληνική επικράτεια.
Επειδή τέλειωσε ο χρόνος µου, για τα υπόλοιπα άρθρα, που
θεωρούµε σηµαντικά, θα τοποθετηθούµε στη δευτερολογία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Βαρδαλή και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Ποτάµι κ. Σπυρίδων
Δανέλλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω –το λέγαµε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή- ότι µπορούµε πλέον να περάσουµε στον σεβασµό των βασικών κανόνων του «ευ
νοµοθετείν», κυρίως όταν έχουµε να κυρώσουµε είτε διεθνείς
συµβάσεις είτε ευρωπαϊκές οδηγίες. Νοµίζω ότι πρέπει να τις αντιµετωπίζουµε αυτοτελώς. Οφείλουµε να το κάνουµε αυτό, αλλά
και µπορούµε να το κάνουµε.
Κι επειδή βεβαίως αντιλαµβάνοµαι και συµµερίζοµαι ότι υπάρχει συνεχώς σωρεία διαφόρων τροπολογιών και ανάγκη να νοµοθετούµε βελτιώνοντας προηγούµενα νοµοσχέδια µε τις
τροπολογίες αυτές, µπορούµε να υιοθετήσουµε µια µεθοδολογία
τού να έχουµε κατά διαστήµατα νοµοσχέδια «πασπαρτού» -να το
πω έτσι- ανά Υπουργείο -κυρίως µε το δικό σας Υπουργείο, βεβαίως, συµβαίνει αυτό κι έχουµε διαρκείς ανάγκες νοµοθετικών
βελτιώσεων. Να το κάνουµε, αλλά να το κάνουµε όπως πρέπει,
χωρίς να υποβαθµίζουµε τις διεθνείς µας συµβάσεις και κυρίως
τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις -πριν µισή ώρα, µια ώρα- ξεκινούσαµε τη συζήτηση, είχαµε την κατάθεση µιας εκπρόθεσµης
υπουργικής τροπολογίας. Νοµίζω ότι µπορούµε αυτά να τα µαζέψουµε και καλό θα είναι να το κάναµε.
Η κύρωση της σηµερινής οδηγίας 2014/17/ΕΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει προκύψει µέσα από µια µακρά διαδικασία
που ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώθηκε το 2014 µε συναπόφαση
Ευρωκοινοβουλίου και Συµβουλίου και έρχεται σήµερα µε καθυστέρηση δύο χρόνων µια σηµαντική οδηγία για ζητήµατα που
αφορούν ένα µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Καλό θα είναι σε τέτοιου είδους οδηγίες να ακολουθούµε άλλους χρόνους, γιατί όντως υπήρξε µια µεγάλη καθυστέρηση και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουµε και τη δίχρονη αυτή καθυστέρηση για ένα θέµα το οποίο «καίει» ένα µεγάλο κοµµάτι της
κοινωνίας και ενδιαφέρει ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας, διότι
αφορά στις συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας.
Εδώ σηµειώνουµε ότι δεν αφορά επιχειρηµατικά δάνεια,
αφορά δάνεια για κατοικία. Και είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει νοµοθεσία για τα στεγαστικά δάνεια και,
βεβαίως, αφορµή αποτέλεσε η µεγάλη κρίση που ήρθε από τις
Ηνωµένες Πολιτείες και έπληξε στην αρχή πολύ έντονα χώρες
όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, αλλά εξαπλώθηκε και, βεβαίως, φάνηκε ότι αφορά και την Ελλάδα σε ένα σηµαντικό βαθµό.
Η θέσπισή της ήταν αναγκαία δεδοµένου ότι µεγάλο µέρος
του χρέους των καταναλωτών σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια
είναι συγκεντρωµένο στις πιστώσεις που αφορούν τα ακίνητα
προοριζόµενα για κατοικία. Η οδηγία θέτει ως στόχους την αποφυγή χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, όπως αυτή που εκδηλώθηκε
το 2008 - 2009 στις Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα προσπαθεί να εξασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών αλλά
και τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς στα στεγαστικά δάνεια.
Τίθενται πλέον και εισάγονται και στο Εθνικό Δίκαιο αυστηρές
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας πολίτης θεωρείται αξιόχρεος
από την τράπεζά του. Δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη διαφάνεια
που πρέπει να διέπει την πώληση στεγαστικού δανείου µε την
παροχή πληροφοριών για το δάνειο σε συγκρίσιµη και ενιαία
µορφή για τους ενδεχόµενους κινδύνους µεταβλητού επιτοκίου,
συναλλάγµατος, κόστους κ.λπ..
Ας θυµηθούµε άλλωστε και τα ζητήµατα που προέκυψαν όταν
δικαστικές αρχές των κρατών-µελών της Ένωσης αλλά και
άλλων χωρών της Ευρώπης κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν δάνεια
που είχαν συνδέσει το επιτόκιό τους µε το ελβετικό φράγκο, που
σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε καταχρηστικότητα στους όρους
αλλά και παραπλάνηση των δανειοληπτών, ένα πρόβληµα που
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απασχολεί και έναν σηµαντικό αριθµό Ελλήνων πολιτών, που
είναι ανοικτό και που, προφανώς, πρέπει να ρυθµιστεί ταχύτατα.
Η περιπέτεια µε το ελβετικό φράγκο ήταν ένας από τους βασικούς λόγους κατάληξης στην οδηγία στην οποία σήµερα αναφερόµαστε.
Επιπλέον, θα απαγορεύεται η υποχρεωτική συνάρτηση χορήγησης στεγαστικού µε άλλα προϊόντα όπως ασφάλειες ζωής,
συνταξιοδοτικού προγράµµατος κ.λπ.. Με τους νέους κανόνες
θα αντιµετωπιστούν προβλήµατα όπως οι ανεύθυνες πρακτικές
χορήγησης και λήψης δανείων, η παραπλανητική διαφήµιση και
εµπορική προώθηση και ανεπαρκής παροχή πληροφοριών πριν
από τη σύναψη συµβάσεων, ενώ οι πωλητές δανείων θα πρέπει
να αποκαλύπτουν τη σχέση τους µε την τράπεζα, όπως και την
προµήθεια που έκαστος λαµβάνει.
Δίνεται, επίσης, υποχρεωτικά περίοδος «cooling-off» επτά ηµερών κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης µπορεί να αλλάξει γνώµη, ενώ τα κράτη–µέλη έχουν τη δυνατότητα να
απαγορεύσουν την επιβολή προστίµου σε περίπτωση πρόωρης
αποπληρωµής του δανείου.
Οι πιστωτικοί φορείς πρέπει να επιδεικνύουν εύλογη ανοχή και
να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη εξωδικαστικής λύσης πριν κινήσουν διαδικασίες κατάσχεσης, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του άρθρου 1 του
ν.4224/2013.
Σε περίπτωση υπερηµερίας του καταναλωτή δεν επιτρέπεται
η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων πέραν, πρώτον, του προβλεπόµενου ανώτατου ορίου για το επιτόκιο υπερηµερίας και,
δεύτερον, της αποκατάστασης των εξόδων που αντικειµενικά
ανακύπτουν για τον πιστωτικό φορέα στο πλαίσιο ενεργειών
αναγκαστικής εκτέλεσης.
Τα συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση πίστωσης επιτρέπεται
να προβλέπουν ρητώς ότι η επιστροφή ή µεταβίβαση της εξασφάλισης αρκεί για την αποπληρωµή της πίστωσης. Σε κάθε περίπτωση που µετά τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
παραµένει ανεξόφλητο χρέος, ο πιστωτικός φορέας διευκολύνει
την αποπληρωµή του λαµβάνοντας υπ’ όψιν ιδίως την πρώτη
οµάδα εύλογων δαπανών διαβίωσης, αλλά και την ύπαρξη τυχόν
άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Αν µετά την εκποίηση του ακινήτου αποµένει υπόλοιπο, τα
κράτη-µέλη θα πρέπει να εγγυώνται ελάχιστες συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως εγγυητής παρατηρητής της πιστής εφαρµογής του νόµου-πλαισίου ορίζεται η
Τράπεζα της Ελλάδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως το Ποτάµι υπερψηφίζει
την κύρωση της οδηγίας αυτής, όπως βεβαίως κάνουµε σταθερά
σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.
Περνώντας τώρα στις πρόσθετες διατάξεις, που όπως ανέφερα εισαγωγικά, κακώς συνοδεύουν την οδηγία, να κάνω µια
πολύ σύντοµη αναφορά σε κάποιες από αυτές.
Το παλιό άρθρο 44, τώρα 43, το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση της αναδροµικής, µάλιστα από 23-3-2015, κατάργησης
ενισχύσεων ευεργετικών διατάξεων και λοιπά στην µεταβίβαση
του ΟΛΠ στην «COSCO», θα το ψηφίσουµε. Όµως, δεν µπορούµε να µη σηµειώσουµε ότι παρόµοιες διαδικασίες, µεθοδολογίες αποβαίνουν σε βάρος της αξιοπιστίας της χώρας και
νοµίζω ότι συµβάλλουν στην απορρύθµιση ενός κλίµατος, που
οφείλουµε να δηµιουργήσουµε για να αποκτήσουµε ξανά την εµπιστοσύνη των πιθανών επενδυτών που τόσο έχουµε ανάγκη ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία. Έτσι, λοιπόν, για να αποφευχθεί
αντίστοιχη περιπέτεια στο µέλλον θα πρέπει να είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει µε τις συµβάσεις παραχώρησης, τις οποίες έχουµε µπροστά µας.
Το άρθρο 44 θα το υπερψηφίσουµε, γιατί βοηθάει στη διαφάνεια. Υιοθετεί ρυθµίσεις, οι οποίες βεβαίως είναι αναγκαίες γενικότερα στη λειτουργία της δηµόσιας ζωής.
Χαιρόµαστε που συµµεριστήκατε την αντίθεσή µας σε σχέση
µε το πρώην άρθρο 46, το οποίο τελικά αποσύρατε, το οποίο
αφορούσε στην άρση παροχής έκπτωσης 30% στο τέλος παραµονής και πλόων. Ήταν εξόφθαλµα αντιφατικό να υιοθετήσουµε
µια τέτοια διάταξη τη στιγµή που όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει
να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να στηρίξουµε τη βασική βιοµηχα-
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νία της χώρας, τον τουρισµό αλλά και την αλιεία.
Στο άρθρο 51 µε γενικό τίτλο «Τροποποίηση Διατάξεων του
ν.4389/2016» δεν ξεφεύγω από τον πειρασµό να αναφερθώ παίρνοντας µια βαθιά ανάσα- σε µια παράγραφο η οποία είναι,
νοµίζω, χαρακτηριστική του τρόπου νοµοθέτησης και είναι ένα
ζήτηµα, το οποίο, κύριε Υπουργέ, µε αφορµή αυτή τη διατύπωση,
πρέπει να δούµε, γιατί θα πρέπει να βελτιώσουµε την ποιότητα
παραγωγής νοµοθετικού έργου, αλλά να βελτιώσουµε και την
ποιότητα των ίδιων των νόµων, να κάνουµε προσιτούς τους νόµους στους πολίτες που θα ενδιαφερθούν να προστρέξουν σε
αυτούς, αλλά βεβαίως και τους ειδικούς και εκείνους που στο
µέλλον θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν αν κάποια πράγµατα
ισχύουν ή δεν ισχύουν. Και επαναφέρει, βεβαίως, µε τον καλύτερο τρόπο την αναγκαιότητα της κωδικοποίησης και απλούστευσης αυτής της νοµοθετικής «ζούγκλας», την οποία έχει να
αντιµετωπίσει ο κάθε πολίτης.
Παίρνω ανάσα, λοιπόν, και διαβάζω µία παράγραφο. Στο τέλος
της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.4389/2016 α94 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τον πρόεδρο, τα µέλη του συµβουλίου διοίκησης και τον εµπειρογνώµονα που καλούνται από το
εξωτερικό, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης µε κάθε µεταφορικό
µέσο, ηµερήσια σηµείωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης
εξωτερικού της περίπτωσης β, της κατηγορίας Ι, της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου δ9,
της παραγράφου δ του µέρους Β’ του άρθρου 2 του ν.4336/2015
α94». Ο νοµοθέτης µίλησε καθαρά.
Γυρίζοντας στο νοµοσχέδιο, στο άρθρο 52 για τη νοµιµοποίηση της µεταβίβασης της χρήσης της έκτασης της συγκεκριµένης στον Δήµο Χαλανδρίου λέµε «ναι».
Και σχετικά µε το άρθρο το οποίο αποσύρθηκε, που αφορούσε
στις φορολογικές ενηµερότητες των οικοδοµικών συνεταιρισµών, υπάρχει µία σωρεία ζητηµάτων σε σχέση µε τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους έχουν εµπλέξει πάρα
πολλούς συµπολίτες σε όλη την Ελλάδα.
Η υπόθεση των οικοδοµικών συνεταιρισµών ήταν ένα εργαλείο
που, αν από την αρχή του δεν χαρακτηρίζονταν από διάφορες
κακοδαιµονίες, θα µπορούσε να αποβεί θετικό.
Έχει εγκλωβίσει, όµως, σήµερα πάρα πολλούς συµπολίτες και
νοµίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να αναληφθεί µία πρωτοβουλία για
ένα συνολικότερο εκσυγχρονισµό όλου του πλαισίου λειτουργίας
των οικοδοµικών συνεταιρισµών κι ένα ξεκαθάρισµα στο ποιοι
µπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται και να έχουν σκοπό, ποιοι
δεν µπορούν και πώς τα µέλη των συνεταιρισµών που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτούς που δεν µπορούν να έχουν µέλλον, θα
έχουν µία ευµένεια µέσα στο πλαίσιο ορθής αντιµετώπισης των
πολιτών από τον δηµόσιο χώρο.
Νοµίζω ότι µπορούν να λυθούν ζητήµατα, τα οποία επί χρόνια
απασχολούν πολλούς συµπολίτες και να βοηθήσουν, επίσης, και
στην αντιµετώπιση προβληµάτων υποβάθµισης περιβαλλοντικής,
αισθητικής, για αρκετές περιοχές της χώρας. Είναι καιρός, έχουν
ωριµάσει οι συνθήκες, να άρουµε πολλές από τις παθογένειες
που συνόδευσαν από τη γέννησή τους τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς.
Κλείνω µε µία αναφορά στην εκπρόθεσµη υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 756 και ειδικό 124, για τις διατάξεις περί
δηµοσίου λογιστικού. Πρόκειται για εξόχως τεχνικές ρυθµίσεις
που φαίνονται όλες ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αν δεχθούµε ότι στόχος, βεβαίως, είναι η µείωση, κατά το δυνατόν, της
γραφειοκρατίας και η διευκόλυνση των πληρωµών του δηµοσίου.
Την ίδια στιγµή, όµως, επειδή αυτή φαίνεται ότι είναι η βούληση και ο επιδιωκόµενος στόχος, ταυτόχρονα, σύµφωνα και µε
την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δηµιουργούµε άλλη µία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού και
των φορέων της γενικής κυβέρνησης, από τη στιγµή που συστήνουµε νέες οργανωτικές δοµές. Δεν ξέρω, πρώτον, αν είναι αναγκαία η δηµιουργία νέων δοµών και όχι µία αναδιάρθρωση των
υφισταµένων και, δεύτερον, δεν έχουµε το ακριβές ύψος των δαπανών που θα απαιτηθούν, γιατί αυτό δεν προβλέπεται από την
πρότασή σας.
Νοµίζω ότι δεν µπορούµε να προσπαθούµε να βελτιώσουµε
υφιστάµενα προβλήµατα, χωρίς να µας ενδιαφέρει το να µη δη-
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µιουργούµε νέα και σε άλλους τοµείς ή παράπλευρους τοµείς.
Μπορούµε να το αποφύγουµε και νοµίζω ότι χρειάζεται µια τέτοια προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θανάση Βαρδαλή, ειδικό αγορητή…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ο κ. Δανέλλης ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συγνώµη, κύριε Δανέλλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Καµµένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για να ευθυµήσουµε, σε σχέση µε αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, δεν ξέρω αν ο κ. Δανέλλης έχει περάσει από το κόµµα,
να µας το πει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Από την Ανανεωτική Αριστερά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή κυρία Υπουργέ, και από την
Ολοµέλεια θα πρέπει να σας ευχηθώ σιδεροκέφαλη και ό,τι καλύτερο για τη θητεία σας. Να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχετε την
πλήρη συµπαράσταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και φαντάζοµαι και όλων των Βουλευτών στο
έργο σας. Διότι ένα έργο, όπως το δικό σας, είναι ένα έργο για
όλους, δεν είναι κοµµατικό ούτε είναι χρωµατισµένο.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως είπα και στην εισήγησή µου
στην επιτροπή, ψηφίζουµε επί της αρχής και επί των άρθρων το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Είναι η εναρµόνιση της νοµοθεσίας,
βάσει της οδηγίας 214/2017 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν
έχουµε κάποια διαφοροποίηση.
Θα πρέπει, όµως, εδώ πέρα να µου επιτρέψετε –και δεν θα
φάω όλον τον χρόνο σας- σήµερα να δώσω κάποια στοιχεία και
θα πρέπει να αναγνώσω κάποια στοιχεία της ίδιας της οδηγίας.
Γιατί δεν γνωρίζω πόσοι από εσάς είχαν τον χρόνο να διαβάσουν την οδηγία αυτή καθ’ εαυτή, την οποία ενσωµατώνουµε,
έτσι ώστε να βοηθήσουµε τους συµπολίτες µας, να δείξουµε
ποιες είναι οι λύσεις που προβλέπει έστω αργά η Ευρωπαϊκή
Ένωση στα δάνεια τα οποία είναι σε ξένο νόµισµα, τι εννοούµε
όταν λέµε ξένο νόµισµα, δεν είναι το νόµισµα στο οποίο διαµένει
και δηµιουργεί το εισόδηµά του ο δανειολήπτης ή τι άλλο; Θα τα
εξηγήσω, για να είµαστε ξεκάθαροι και για να καταγραφούν στα
Πρακτικά και πιο πολύ για να βοηθήσουµε όλους τους πολίτες
και για να έχουµε µια καθαρή εικόνα.
Επίσης, θα εξηγήσω το τι συµβαίνει στην ελληνική αγορά µε
τις νοµικές διεκδικήσεις και τις αγωγές που έχουν γίνει κατά τραπεζών, είτε κατά µόνας είτε βάσει συλλόγων για τα δάνεια, τα
οποία απασχολούν πολύ την Ελλάδα πλέον και τα στεγαστικά,
τα οποία είναι σε ισοτιµία ελβετικού φράγκου. Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε όταν η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας αποφάσισε
να αλλάξει την ισοτιµία, οπότε επιβάρυνε αντίστοιχα όλους τους
δανειολήπτες σε όλη την Ευρώπη και σε όλον τον κόσµο και όχι
µόνο στην Ελλάδα.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να ξεκινήσω από ένα ζήτηµα το
οποίο το έθεσα και ήταν το ζήτηµα του άρθρου 43 για τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς και τις φορολογικές ενηµερότητες.
Έχει γίνει µια προσπάθεια συνεννόησης µε όλα τα κόµµατα,
διακοµµατικά –και ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό. Πρέπει να
γνωρίζουν οι συνάδελφοι όλων των κοµµάτων ότι χθες έγινε µία
διαβούλευση, προσπαθούµε να βρούµε µία λύση, δεν αφήνουµε
το ζήτηµα στην τύχη του. Αλλά, όπως είπα και στην εισήγησή
µου, πρέπει να είµαστε δίκαιοι και να φερόµαστε στον πολίτη µε
δικαιοσύνη, για να µας αντιµετωπίζει και αυτός, όταν είναι να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, µε τον ίδιο σεβασµό.
Σήµερα έχω φέρει και θα καταθέσω στα Πρακτικά –έχω σβήσει
από το TAXIS την Ελληνική Δηµοκρατία από τη ΔΟΥ Α’ Αθηνώνµία ειδοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε έναν πρόεδρο οικοδοµικού συνεταιρισµού. Το ύψος της βεβαίωσης είναι
493.570,30, δηλαδή µισό εκατοµµύριο ευρώ ΕΝΦΙΑ βεβαιωµένος
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στον πρόεδρο του συνεταιρισµού. Το κεφάλαιο είναι 381.400
ευρώ και οι προσαυξήσεις 112.165 ευρώ.
Το καταθέτω, γιατί πιθανόν κάποιος να νόµιζε ή να φανταζόταν
ότι δεν υπάρχει, δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προσέξτε τώρα, γιατί το κράτος κάνει αυτό. Επειδή το κράτος
δεν µπορεί από λάθος του. Εδώ µια µικρή παρένθεση: Θα πρέπει
και ο κ. Φάµελλος, ο φίλος µου ο Σωκράτης, µαζί µε εµάς, όλοι
µας να επιληφθούµε του θέµατος, διότι είναι καθαρά ένα ζήτηµα
για το οποίο πρέπει να φτιάξουµε τη νοµιµότητα στα µερίδια και
στη γη τη συγκεκριµένη των συνεταιρισµών. Το κράτος στέλνει
το ειδοποιητήριο στον πρόεδρο γιατί; Γιατί δεν είναι ικανό, διότι
δεν υπάρχει η κατάλληλη νοµοθεσία, να στείλει τον ΕΝΦΙΑ σε καθέναν από τους µετόχους ή συνεταίρους του συνεταιρισµού ή
τους µεριδιούχους. Έχει ειπωθεί και το εξής: «Το στέλνω σε
εσένα και µάζεψέ τα από τους άλλους». Και αυτό έχει γίνει πριν
από εµάς όχι στη διακυβέρνηση τώρα των ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξαρτήτων
Ελλήνων.
Άρα το κράτος τι κάνει; Θα µου επιτρέψετε την έκφραση, δεν
είναι πρέπουσα, αλλά είναι αυτό, δηλαδή, έχει µια µαφιόζικη τακτική, εκβιάζει. Δηλαδή, στέλνει µισό εκατοµµύριο ΕΝΦΙΑ σε έναν
άνθρωπο που δεν έχει καµµία ευθύνη και του λέει µάζεψέ τα από
τους άλλους. Μα, και το κράτος δεν θα τα εισπράξει ποτέ και δηµιουργούµε τεράστιο πρόβληµα στον ίδιο τον άνθρωπο και δεν
λύνεται και το ζήτηµα.
Για να λυθεί το ζήτηµα πρέπει να έχουµε πολύ καθαρές δασικές εκτάσεις, πολύ καθαρές χρήσεις γης. Όλα αυτά τα έχει αλλάξει το κράτος, δυστυχώς, µονοµερώς. Στη σύµβασή του, όταν
έδωσε τα µερίδια στους συνεταιρισµούς, δόθηκαν για καθαρά
αναπτυξιακούς οικιστικούς λόγους. Μετά άλλαξε ο χάρτης, διότι
πολλά απ’ αυτά, το κράτος µονοµερώς, τα χαρακτήρισε δασικά,
χωρίς να ζητηθεί η γνώµη κανενός και χωρίς να συντρέξει κάποιος λόγος. Οπότε δεν υπάρχει νοµιµότητα πλέον.
Άρα πρέπει το αρµόδιο Υπουργείο -και όχι της κ. Παπανάτσιου- να καταλογίσει και να υπάρχει νοµή-κατοχή στα µερίδια,
να πηγαίνει ο ΕΝΦΙΑ στον κάθε συνέταιρο, εταίρο, µερισµατούχο, µεριδιούχο, να πληρώνει ο καθένας και να δηλώνει στο
Ε9 του ό,τι πρέπει να δηλώσει από την ακίνητη περιουσία του και
ως ιδιοκτήτης ενός κοµµατιού γης.
Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να αφήσουµε το ζήτηµα χωρίς
να έχουµε νόµο. Διότι προσέξτε τώρα τι άλλος κίνδυνος ελλοχεύει, τον οποίο συζητήσαµε και χθες και µε την κυρία Υπουργό.
Σε περίπτωση που δεν έχουµε κανονικό πλαίσιο, δηλαδή, δεν
έχουν εναρµονιστεί τα καταστατικά, δεν προβλέπεται -οι νοµικοί
γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εµένα, πιθανό να έχουν λάβει στα
χέρια τους καταστατικό συνεταιρισµού- ποια είναι η επόµενη
ηµέρα. Δηλαδή, όπως είπα και χθες, εάν σε τριακόσιες εξήντα
πέντε ηµέρες συν µία δεν έχει φορολογική ενηµερότητα, για
τους ευνόητους λόγους που είπα, αλλά δεν έχει εναρµονίσει και
το καταστατικό του τι µπορεί να συµβεί;
Αυτό που πιθανολογώ ότι θα συµβεί είναι ότι θα πάει σε εκκαθάριση. Η εκκαθάριση τι σηµαίνει; Να το πούµε τώρα οικονοµικά,
αλλά να το πούµε και νοµικά. Εκκαθάριση σηµαίνει ότι διαλύεται
αυτοδίκαια και δεν ξέρουµε τι θα γίνει στη γη.
Η διάλυση της γης τι σηµαίνει; Ότι αυτή η γη πλέον δεν έχει
ιδιοκτήτη. Νοµικά αυτό καταλαβαίνω, εκτός αν κάποιος µπορεί
να µε διορθώσει. Δεν έχω προλάβει µέσα σε δύο µέρες να κάνω
κάποια συνάντηση –θα κάνω κάποιες συναντήσεις στις επόµενες
µέρες- να δούµε η επόµενη µέρα ποια είναι. Διότι αν δεν φροντίσουµε να µη βγει ο συνεταιρισµός σε εκκαθάριση, άρα η γη µείνει χωρίς ιδιοκτήτη -µια γη χωρίς ιδιοκτήτη αυτές τις µέρες είναι
κάτι ύποπτο για µένα και περίεργο, θα πρέπει να το δούµε- πού
θα πάει αυτή η γη; Ποιος θα τη διεκδικήσει, το δηµόσιο; Πού θα
πάει αυτή η γη και τι θα κάνει ο κάθε µεριδιούχος, µερισµατούχος ή συνέταιρος ή εταίρος στον συνεταιρισµό, όταν χωρίς δική
ευθύνη το κράτος τού εκκαθαρίζει τον συνεταιρισµό και χάνει τη
γη του; Εδώ θα µπλέξουµε και νοµικά.
Θα το καταθέσω, λοιπόν, στα Πρακτικά. Είναι προσχέδιο τρο-
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πολογίας, δεν κατατέθηκε, για να τη δουν όλοι οι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχω πει ότι πρέπει να γίνει ο συνεταιρισµός, να έχουµε το δωδεκάµηνο. Γράφω πολύ απλά να φτιάξουν τα καταστατικά, διότι
χωρίς καταστατικό δεν υπάρχει συνεταιρισµός. Και πολλοί έχουν
φτιάξει και έχουν εναρµονίσει τα καταστατικά τους και είναι βασικός όρος, αλλά να µην έχει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ως
προαπαιτούµενο, σαν conditionality, τη φορολογική ενηµερότητα, διότι κάποιοι έχουν ενηµερότητες, κάποιοι δεν έχουν.
Οπότε οριζόντια δεν µπορείς να καταστρέψεις και να πας εκκαθάριση σε αυτόν που δεν έχει. Διότι αν πάει ο ΕΝΦΙΑ, όπως
έδωσα στη Γραµµατεία πριν, µισό εκατοµµύριο, αυτός δεν µπορεί να έχει ενηµερότητα. Τη στιγµή που δεν έχει ενηµερότητα
δεν µπορώ να του καταλογίσω ευθύνη. Όποιος συνάδελφος
θέλει µπορεί να ρίξει µια µατιά στο προσχέδιο της τροπολογίας.
Αν µπορέσουµε διακοµµατικά –και αυτή είναι η πρότασή µου
και κλείνω αυτό το θέµα- και µε τη βοήθεια της Υπουργού, η
οποία το βλέπει θετικά -και εδώ θα πω µια κουβέντα για να
κλείσω και για τους θεσµούς, γιατί το κοιτάζουν το ζήτηµα- να
το υπογράψουµε όλοι και εξηγήσουµε για ποιον λόγο το ζητούµε, θα πρέπει να καταλάβουν και οι θεσµοί που ελέγχουν.
Μιλά και ο αξιότιµος κ. Χουλιαράκης και ο κ. Τσακαλώτος αυτή
τη στιγµή και βλέπουν το «tick in the box», δηλαδή ότι εκεί δεν
έχεις φορολογική και σου λένε «γιατί δεν έχεις; Πάει αυτό το
κράτος να παρανοµήσει;».
Δεν πάµε να παρανοµήσουµε. Πάµε να εκλογικεύσουµε µια
παρανοµία η οποία συµβαίνει χρόνια και να εξηγήσουµε στους
θεσµούς ότι δεν είναι παρανοµία. Παρανοµία είναι να φερθείς
άνισα σε κάποιον που η ιδιοκτησία του προστατεύεται συνταγµατικά. Έχει συνταγµατική κατοχύρωση ιδιοκτησιακά και δεν
µπορεί να του την πάρει το κράτος, χωρίς να ευθύνεται ο ιδιοκτήτης της γης ή του ακινήτου.
Τις υπόλοιπες τροπολογίες τις ψηφίζουµε όλες, όπως έχουµε
πει. Τις στηρίζουµε όλες και την τελευταία. Είναι εκπρόθεσµη,
αλλά είναι πολύ σηµαντικό κάποια στιγµή να φτιάξουµε τη διαδικασία του αµοιβαίου διακανονισµού στις συµβάσεις αποφυγής
διπλής φορολόγησης, διότι όταν η εταιρεία αποσχίζεται ή αποσχίζει στοιχεία ενεργητικού ή συγχωνεύεται µε άλλη, πρέπει
πλέον να κλείνουν τα ζητήµατα. Προβλέπει και ο κώδικας να µην
υπάρχουν χαρτόσηµα, φόροι κ.λπ., υπέρ τρίτων. Πρέπει να γίνει
και αυτό, για να προχωρήσει η διαδικασία η εταιρική σε όλα τα
ζητήµατα.
Από εκεί και πέρα, πάµε λίγο στα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι
σε ξένο νόµισµα. Θα καταθέσω στα Πρακτικά την ίδια την οδηγία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα οδηγία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρακαλώ πάρα πολύ, όποιον έχει τη διάθεση να διαβάσει και θα έπρεπε να διαβάσουµε όλοι- στο κεφάλαιο 9 εκεί που λέει
«δάνεια σε ξένο νόµισµα και δάνεια µεταβλητού επιτοκίου». Είναι
µιάµιση σελίδα και εξηγεί ακριβώς τι προβλέπει η ευρωπαϊκή διαδικασία. Πρέπει να ξέρουµε τι γίνεται, τι έχει ψηφιστεί και τι λέει
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Θα πούµε εδώ στους ορισµούς τι εννοούµε εναλλακτικό νόµισµα. Είναι, πρώτον, ή το νόµισµα, στο οποίο ο καταναλωτής λαµβάνει κατά κύριο λόγο το εισόδηµά του ή διατηρεί τα περιουσιακά
του στοιχεία, από τα οποία πρόκειται να εξοφληθεί η πίστωση,
όπως κατέδειξε στην τελευταία αξιολόγηση της πιστοληπτικής του
ικανότητας πριν τη σύµβαση πίστωσης, ή είναι, δεύτερον, το νόµισµα του κράτους-µέλους, στο οποίο ο καταναλωτής είτε κατοικούσε τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης πίστωσης είτε
κατοικεί στην παρούσα στιγµή. Δηλαδή είτε σαν κατοικία παίρνει
το νόµισµα της σύµβασης είτε εκεί που δηµιουργεί το εισόδηµά
του και κάνει τη φορολογική του δήλωση. Αυτό είναι µια ευελιξία
που δίνει ο νόµος.
Πιο κάτω, όµως, στο 3 –και είναι σηµαντικό να καταγραφεί-
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λέει όταν ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να µετατρέψει τη σύµβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόµισµα, σύµφωνα µε το στοιχείο
άλφα, το οποίο ήταν το νόµισµα όπου δηµιουργεί το εισόδηµά
του της παραγράφου 1, τα κράτη-µέλη διασφαλίζουν ότι η συναλλαγµατική ισοτιµία, βάσει της οποίας γίνεται η µετατροπή,
είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την ηµέρα της µετατροπής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη σύµβαση πίστωσης. Και πιο κάτω στο 5 λέει ότι δεν έχει αναδροµικότητα.
Αυτό έχει ψηφιστεί, αλλά αφήνει ένα παράθυρο στο κράτος ότι
αν η σύµβαση της τραπέζης µε τον δανειολήπτη προβλέπει διαφορετικά, µπορεί να µην ισχύσει ή να ισχύσει η αναδροµικότητα
ή οτιδήποτε άλλο.
Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, λοιπόν, να το δείτε. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Το έχω στη σελίδα που είναι τα δύο σηµαντικά σηµεία για µελέτη, για να ενηµερωθούν οι καταναλωτές
και να ενηµερωθούµε και εµείς.
Εν τω µεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα δικά της
δελτία και στις διαβουλεύσεις που γίνονται, έχει επισηµάνει τρία
σηµεία και επισηµαίνει ακριβώς αυτά που επισηµαίνω, γιατί εκεί
τα βρήκα και εγώ µέσα από το soc’ing που έγινε από την επικοινωνία µου µε την ECB. Ήταν στα αγγλικά αλλά είναι στα ελληνικά
το κείµενο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τρία βασικά σηµεία, τα οποία επισηµαίνει, σε σχέση µε τη διαχείριση των
δανείων σε άλλο νόµισµα µε συναλλαγµατική διαφορά.
Πρώτον, είναι οι αρνητικές επιπτώσεις των ρυθµίσεων στην κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων –δεν διαβάζω το
υπόλοιπο. H κατανοµή του οικονοµικού βάρους πρέπει να γίνεται
µε δίκαιο τρόπο µεταξύ καταναλωτών, πιστωτικών ιδρυµάτων,
των κυβερνήσεων και των λοιπών αρµοδίων αρχών προς αποφυγή ηθικού κινδύνου στο µέλλον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Είναι σηµαντικές οι διατυπώσεις. Δεν µπορεί να νοµοθετήσει
ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ούτε εµείς ούτε κάποιο κοινοβούλιο, χωρίς να λάβουµε υπ’ όψιν µας τις ηθικές επιπτώσεις
της άνισης µεταχείρισης ή οτιδήποτε άλλο φέρνει ανισορροπία
ή αντισυνταγµατικότητα σε οποιοδήποτε νόµο πας να ψηφίσεις.
Κλείνοντας να πω ότι στα ελληνικά δικαστήρια αυτή τη στιγµή,
από επαφές που έχω µε νοµικούς κύκλους και µε τις τράπεζες,
υπάρχουν δύο είδη αποφάσεων. Το ένα είδος αποφάσεων είναι
υπέρ των καταναλωτών. Θα διαβάσω τα τρία σηµεία, που είναι
υπέρ των καταναλωτών, που έχουν προβεί σε σύναψη σε ξένο
νόµισµα και άλλα τρία σηµεία είναι υπέρ των τραπεζών. Θα τα
καταγράψω για τα Πρακτικά. Είναι µέσα από τις πρωτόδικες αποφάσεις, όχι τις τελικές, όχι αµετάκλητες και όχι που δεν έχουν
ακόµα δεχθεί ακόµα έφεση.
Θετικές αποφάσεις υπέρ των δανειοληπτών είναι: Σε µια περίπτωση κρίθηκε άκυρη η δανειακή σύµβαση. Οι περισσότερες περιπτώσεις κρίθηκαν ότι είναι καταχρηστικές και συνεπώς άκυρος
ο όρος, σύµφωνα µε τον οποίο οι καταβολές των δόσεων πρέπει
να γίνονται είτε σε ελβετικό φράγκο είτε σε ευρώ, µε βάση την
ισοτιµία ευρώ-ελβετικού φράγκου ή τις ηµεροµηνίες καταβολής.
Τρίτο σηµείο υπέρ του δανειολήπτου: Σε µία περίπτωση κρίθηκε ότι η ανανέωση της προστασίας δόσης, που είχε συµφωνηθεί κατά τη χορήγηση του δανείου, πρέπει να γίνεται µε βάση
την ισοτιµία της ηµεροµηνίας χορήγησης του δανείου.
Αποφάσεις σχετικές και υπέρ των τραπεζών είναι –εννοώ
πάντα και επιµένω πρωτόδικα χωρίς την έφεση- οι εξής:
Πρώτον, η ενηµέρωση ήταν επαρκής και συνεπώς δεν έχει παραβιαστεί η αρχή της διαφάνειας.
Δεύτερον, η διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών δεν
υπόκειται σε συγκεκριµένους κανόνες, που µπορούν να εξηγηθούν σε δανειολήπτες. Εδώ υπάρχει πάντα ένα ερωτηµατικό.
Ποιος δανειολήπτης είναι επαρκής να κατανοήσει τη δανειακή
σύµβαση, τους όρους της ή την εξήγηση αυτού που του πουλάει
το δάνειο; Όµως αυτό έχει κριθεί στο δικαστήριο, ότι πολλοί είναι
επαρκείς, πολλοί δεν ήταν επαρκείς. Το έχει κρίνει το δικαστήριο.
Δεν το λέω εγώ, αλλά λέω πάλι ότι είναι πρωτόδικες αποφάσεις.
Τρίτον, οι κίνδυνοι των εν λόγω συµβάσεων µπορούσαν να γίνουν αντιληπτοί εν όψει του ότι κατά τα διδάγµατα της κοινής
πείρας είναι γνωστό στον µέσο συναλλασσόµενο ότι η ισοτιµία
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νοµισµάτων είναι µεταβαλλόµενη ακόµη και ότι υπάρχει µεγάλη
κατά καιρούς διακύµανση.
Είναι γνωστό και θα πω ένα παράδειγµα χωρίς να παίρνω το
µέρος κανενός. Η Ελλάδα αυτή τη στιγµή διαπραγµατεύεται σταθερό επιτόκιο. Έχουµε στα δάνεια του ESM κυµαινόµενο. Τι σηµαίνει πολύ απλά το κυµαινόµενο; Κάποια στιγµή µπορεί να γίνει
ένα «µπραφ» στο Euribor ένα βράδυ και εκεί που είναι 1,5 να πάει
4,5. Δηλαδή, θα είναι κόκκινο δάνειο το δάνειο της Ελλάδας. Θα
τα πω στον προϋπολογισµό αυτά µεθαύριο. Μπορεί να κοκκινίσει
το δάνειο και να µην µπορούµε να αποπληρώσουµε, διότι δεν λάβαµε υπ’ όψιν µας τη συναλλαγµατική ισοτιµία ή την αλλαγή,
γιατί δεν προβλέπεται στη δανειακή σύµβαση, που έχουµε µε τον
ESM. Προβλέπεται µε το ΔΝΤ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω σε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Μια παρένθεση. Το ΔΝΤ επειδή έχει SDR, έχει τα special drawing right, τα «ειδικά τραβηχτικά δικαιώµατα» και είναι καλάθι νοµισµάτων, έχει µόνιµη ισοτιµία που παίζει κάθε µέρα µε το ευρώ.
Έχουµε ξεκινήσει µε 0,070 και έχει φτάσει 0,98. Εάν δεν είχαµε
ποντάρει και «χεντζάρει» µε ειδικό υβριδικό προϊόν –και καλά
έκανε ο ΟΔΔΗΧ και το έκανε και ασφάλισε το ελληνικό δάνειο σε
συναλλαγµατική διαφορά µεταξύ SDR και ευρώ-, θα είχαµε χάσει
3 δισεκατοµµύρια συναλλαγµατικά από το ΔΝΤ από το 2010
µέχρι σήµερα. Όµως, αυτό δεν συµβαίνει στα δάνεια που έχει το
δηµόσιο.
Τέλος, κλείνοντας, θα πρέπει να πούµε σε όλους τους καταναλωτές ότι βάσει του κώδικα δεοντολογίας προστατεύονται.
Αυτή η Κυβέρνηση έχει φέρει, νοµίζω, τους νόµους, οι οποίοι
φτιάχνουν τους κανόνες εµπλοκής σε όλα τα επίπεδα. Δεν πρέπει να φοβάται να πάει στην τράπεζα και ειδικά οι τράπεζες έχοντας σε γνώση τον κώδικα δεοντολογίας, την οδηγία, η οποία είναι
ψηφισµένη, το τι κάνει η ελληνική Κυβέρνηση και την πίεση που
ασκούµε, το τι συµβαίνει σε άλλες αγορές, πάντα τα δάνεια αυτά
τα κουρεύουν, τα επιµηκύνουν βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων
και πρέπει όλοι οι πολίτες να πηγαίνουν είτε κατά µόνας είτε συλλογικά να διεκδικούν µια λύση για το δάνειό τους και η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, για το Μέγαρο. Επειδή ξέρω ότι µπορεί να υπάρξει κουβέντα στο µέλλον και θα την παρακολουθήσω, περιµένω, κύριε
Υπουργέ, επειδή δεν έχουµε βρει τα διαχειριστικά στοιχεία του
νέου διοικητικού συµβουλίου, διότι χαρίσαµε 245 εκατοµµύρια –
δεν ήταν ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ- εγγυήσεις που κατέθεσαν, που
έδωσαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις και το Μέγαρο αυτή τη
στιγµή δεν βγάζει λεφτά, δεν έχει φορολογική ενηµερότητα και
χρωστάει, θα πρέπει εµείς να προσβλέψουµε τι θα γίνει µε το
Μέγαρο.
Εάν θα πάρει άλλα δάνεια µε εγγύηση κρατική, εγώ σαν Δηµήτρης Καµµένος, ειλικρινά σας το λέω, δεν θα το υπογράψω.
Εάν συνεχίσει να χάνει λεφτά και να µην έχει λεφτά για τη µισθοδοσία του το Μέγαρο, δεν γίνεται να του δίνουν εσαεί φορολογική ενηµερότητα. Δίνω φορολογική ενηµερότητα στην Πολεµική
Βιοµηχανία, γιατί πρέπει να φτιάξω σφαίρες, κάλυκες ή να
φτιάξω τα δίευρα στη Μεταλλουργική Ηπείρου. Αλλά δεν γίνεται
να δίνω συνέχεια σε ένα «χωνί», που χάσαµε 250.000.000, νέα
φορολογική ενηµερότητα. Και θα πρέπει εδώ να είµαστε σοβαροί, να έχουµε έναν διαχειριστικό έλεγχο και να προβλέψουµε
την υπερχρέωση του Μεγάρου στο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, µετά τον
κ. Σαρίδη, θα ήθελα να πάρω τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, γιατί έχουµε Κοινοβουλευτική Οµάδα, αν δεν έχουν
πρόβληµα οι υπόλοιποι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχει συµφωνηθεί
να µιλήσουν τρεις Βουλευτές, µετά η Υφυπουργός και µετά οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων κ.
Ιωάννης Σαρίδης.
Παρακαλώ, κύριε Σαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρώπη άργησε πολύ και σε πολλά. Η ευρωπαϊκή οδηγία 17/2014, µε την
οποία καλούµαστε σήµερα να εναρµονίσουµε την ελληνική νοµοθεσία, είναι πάρα πολύ σηµαντική. Βάσει αυτής χάνουν την
αξία τους τα περίφηµα «ψιλά γράµµατα», αυτά που εξακολουθούµε να µη διαβάζουµε, ενώ όλοι γνωρίζουµε πως εκεί κρύβονται οι παγίδες.
Τα «ψιλά γράµµατα» είναι πράγµατι υποχρεωµένοι, όσοι τα
υπογράφουν, να τα διαβάζουν πρώτα. Δεν αλλάζει αυτή η υποχρέωση του πολίτη. Αυτό, όµως, που σήµερα νοµοθετούµε είναι
ότι ευθύνη για τα «ψιλά γράµµατα» έχει και ο συντάκτης τους,
αυτός που τα έγραψε. Είναι εξίσου υπεύθυνος από εδώ και πέρα
και ο φορέας µε τον οποίο συναλλάσσεται ο πολίτης. Οι δανειολήπτες αποδείχτηκε πως ήταν απροστάτευτοι από τα «ψιλά
γράµµατα» και η εµπιστοσύνη των πολιτών στις τράπεζες δέχτηκε πολύ ισχυρό πλήγµα, όταν οι επιπτώσεις της κρίσης υποχρέωσε τους δανειολήπτες να διαβάσουν για πρώτη φορά και µε
µεγάλη προσοχή αυτά που στο παρελθόν υπέγραφαν χωρίς να
τα διαβάσουν.
Πιστεύω πως το πήραµε το µάθηµά µας ως κοινωνία και ως
πολίτες. Έχουµε δικαιώµατα όσο αναλαµβάνουµε και τις σχετικές ευθύνες. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται και η ουσία της ευρωπαϊκής οδηγίας 17/2014.
Για να λάβει ένας πολίτης την οποιαδήποτε ευθύνη και να είναι
υποχρεωµένος να αντεπεξέλθει σε αυτή, πρέπει πρώτα να γνωρίζει µε ακρίβεια και µε σαφήνεια τη σηµασία της απόφασής του
και να έχει κατανοήσει πλήρως το σύνολο των λεπτοµερειών
γύρω από τη δέσµευσή του. Αυτό είναι κοινή υποχρέωση πλέον
και του πολίτη αλλά και των φορέων, µε τους οποίους κάθε φορά
αυτός συναλλάσσεται.
Η υπό συζήτηση εναρµόνιση ακριβώς αυτό επιδιώκει. Ναι µεν
άγνοια νόµου δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως είναι και
αποκλειστικό πρόβληµα του πολίτη να καταλαβαίνει τι υπογράφει. Είναι πρόβληµα και της τράπεζας όχι µόνο να του εξηγεί,
αλλά και να εκτιµά και η ίδια τον βαθµό κατανόησης και ικανότητας του υποψήφιου δανειολήπτη να αντεπεξέλθει µελλοντικά
στις υποχρεώσεις του και να πράττει σχετικά και µε υπεύθυνο
τρόπο.
Πολλά από αυτά τα ζητήµατα έχουν να κάνουν και µε το γεγονός πως δεν προβλέπονταν και δεν εφαρµόζονταν κανενός είδους
κυρώσεις. Πόσες τράπεζες, άραγε, θα είχαν σοβαρό πρόβληµα,
εάν αυτός ο νόµος είχε αναδροµική ισχύ; Πόσοι συµπολίτες µας
δεν θα είχαν βρεθεί σε αδιέξοδο, εάν είχαµε προβλέψει πως το
κέρδος και η αισχροκέρδεια χρειάζονταν ένα σαφές κανονιστικό
πλαίσιο ελέγχου και διαχωρισµού, για να µη συγχέονται και προκαλούν καταστροφικές συνέπειες;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ευρωπαϊκή οδηγία 17/2014
αποτελεί την ξεκάθαρη απάντηση που δίνουν ως σύνολο οι ευρωπαϊκοί λαοί στα φαινόµενα παραβατικότητας, που επέτρεψαν
να βρίσκονται µε µια θηλειά στον λαιµό τους εξήντα πέντε χιλιάδες Έλληνες, εξήντα πέντε χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα
που εµπιστεύτηκαν το περιβόητο ελβετικό φράγκο αλλά και άλλους εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας που παρασύρθηκαν
από το ισχυρό κλίµα ευηµερίας που καλλιέργησαν οι τράπεζες,
που καλλιέργησαν και συντήρησαν µε διαφηµίσεις για χρόνια και
δεχόντουσαν να σου δώσουν δάνεια για να ανάγκες που δεν
είχες, για καταναλωτικούς και όχι για αναπτυξιακούς σκοπούς.
Το τραπεζικό σύστηµα έχασε τον προσανατολισµό του και µετατοπίστηκε το κέντρο βάρους της δραστηριότητάς του από την
αποταµίευση και την ανάπτυξη στην ενίσχυση της κατανάλωσης,
µε σκοπό την επίτευξη της επίπλαστης ευηµερίας των αριθµών.
Κλείνω την εισήγησή µου, σχετικά µε το βασικό θέµα τού προς
ψήφιση νοµοσχεδίου, µε την επισήµανση πως δυστυχώς η σηµερινή εναρµόνιση δεν έχει αναδροµική ισχύ –θα έπρεπε να είχεκαι, άρα, δεν καλύπτονται οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο
και θα πρέπει να τους καλύψουµε στο µέλλον. Κρατάω, όµως,
την υπόσχεση της νέας Υπουργού, που µας έδωσε κατά τη δεύ-
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τερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου, πως στο πλαίσιο της εξέτασης
του νοµοσχεδίου για τα επαγγελµατικά δάνεια, θα προσπαθήσει
να φέρει προς συζήτηση κάποια διάταξη σχετικά µε τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η απόσυρση του άρθρου 46, που
προέβλεπε την κατάργηση της ελάφρυνσης στο 30% για όσους
ελλιµενίζουν τα σκάφη τους για όλη τη διάρκεια του έτους στην
Ελλάδα, αλλά και η απόσυρση του άρθρου 43, το οποίο εισήγαγε
µια νέα υποχρέωση για τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, µε
µια επανάληψη δωδεκάµηνης παρατάσεως, ήταν επιβεβληµένες
από τη λογική.
Και ευτυχώς που η Κυβέρνηση σε αυτό το σηµείο, στο πλαίσιο
των επιτροπών, φέρθηκε υπεύθυνα. Η µεν κατάργηση του 30%
θα ήταν το τελειωτικό χτύπηµα στην έννοια της νησιωτικότητας.
Ο τρόπος, µε τον οποίο κατάφερε κάποτε να προστατεύσει τη
νησιωτικότητα ο Κωνσταντίνος Καραµανλής αποτελεί από σήµερα αντικείµενο ιστορικής µελέτης, καθώς δεν υφίσταται ως
πραγµατικότητα πια. Ένα από τα θύµατα της κρίσης ήταν και η
νησιωτικότητα.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να κάνω και την εξής παρατήρηση: Το απόγευµα, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, συζητάµε την
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε µια άλλη εξίσου σηµαντική ευρωπαϊκή οδηγία, µε την οποία υποσχόµαστε κίνητρα,
χωρίς βέβαια να τα περιγράφουµε ή να τα ορίζουµε -θα τα πούµε
και αυτά το απόγευµα- αλλά για την ανάπτυξη υποδοµών στα λιµάνια και τις µαρίνες, για να ενισχύσουµε τη χρήση εναλλακτικών
καυσίµων. Τι πελατεία θα είχαν αυτές οι µαρίνες και αυτά τα λιµάνια, αν εµείς καταργούσαµε σήµερα εδώ το πρωί το 30%, τη
στιγµή µάλιστα που δεν µας υποχρεώνει κανείς να το κάνουµε
και να προχωρήσουµε σε µια τέτοια απόφαση;
Τονίζω πως το βασικό επιχείρηµά µας απέναντι σε κάποιες
σκέψεις περί αθέµιτου ανταγωνισµού, που ακούστηκαν από εκείνους που εισηγήθηκαν αυτή τη λάθος διάταξη, είναι το γεγονός
ότι η συγκεκριµένη ελάφρυνση ισχύει για όλους, ανεξαρτήτως
υπηκοότητας ή σηµαίας. Δεν υφίσταται, λοιπόν, θέµα αθέµιτου
ανταγωνισµού.
Κυρία Υπουργέ, µας οφείλετε µια εξήγηση για το άρθρο 49.
Επανειληµµένως τοποθετηθήκαµε στις επιτροπές. Με το άρθρο
49 ζητάτε από το ελληνικό Κοινοβούλιο να δώσει άσυλο για άλλα
τρία χρόνια στα µέλη της επιτροπής των capital controls. Σας ρώτησα επανειληµµένως µέσα στις επιτροπές, στις συζητήσεις τις
οποίες κάναµε, γιατί όχι έναν χρόνο, γιατί όχι δύο χρόνια και γιατί
το ορίζετε στα τρία χρόνια. Με ποια λογική, ποιους υπολογισµούς πήρατε αυτή την απόφαση, να δώσετε αυτή την παράταση για µια ολόκληρη τριετία; Μας είπατε πως τα µέλη της
επιτροπής αυτής, εργάζονται σκληρά, υπερωριακά και δεν αµείβονται. Μα, δεν αµφισβήτησε κανείς το αν κάνουν τη δουλειά
τους ή το αν αµείβονται ναι ή όχι καλά. Σας ρώτησα να µας εξηγήσετε τον τρόπο, µε τον οποίο σκέφτεται η ελληνική Κυβέρνηση
και ζητά σήµερα από το Κοινοβούλιο να προχωρήσει στη συγκεκριµένη παράταση αναστολής.
Κάθε απόφαση, που αφορά τη θηλιά που έχετε βάλει στον Έλληνα πολίτη, πρέπει να µας εξηγείται επαρκώς και µε ποια επιχειρήµατα την παίρνετε από αυτό εδώ το Βήµα. Αν δεν µας
εξηγήσετε και συνεχίσετε να αγνοείτε την πολύ σοβαρή ερώτησή
µας, θα αναγκαστούµε να επανεξετάσουµε τη στάση και στο σύνολο του νοµοσχεδίου.
Το άρθρο 44 -µε τη σηµερινή µάλλον αρίθµηση 43- µετά την
απόσυρση του απαράδεκτου άρθρου που ζήταγε τη φορολογική
ενηµερότητα από τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς -τη στιγµή
που προσπαθούν να εναρµονίσουν τα καταστατικά τους που τοποθετηθήκαµε µέσα στις επιτροπές- το νέο αυτό άρθρο είναι
αποτέλεσµα της σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
µε την οποία η Ευρώπη εγκαλεί πως παρανοµήσαµε, όταν το
2009 δώσαµε στην «COSCO» κάποιες φοροελαφρύνσεις.
Τώρα µας υποχρεώνουν να νοµοθετήσουµε την κατάργηση
των απαλλαγών και να ζητήσουµε τα λεφτά πίσω. Βέβαια, δεν
είναι αυτή ολόκληρη η εικόνα. Η ελληνική Κυβέρνηση νοµίζω έχει
προσφύγει στα δικαστήρια για να ακυρώσει αυτή την απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητάµε, δηλαδή, να δώσουµε πίσω
τα λεφτά στην «COSCO».
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ προσωπικά θεώρησα αυτονόητο πως κάποιος από την Κυβέρνηση θα αναλάµβανε την ευθύνη να εξηγήσει στους Έλληνες τι ακριβώς συµβαίνει. Τι
συµπέρασµα πρέπει να βγάλουν οι συµπολίτες µας όταν ακούνε
πως η ελληνική Κυβέρνηση καταφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ακύρωση µιας απόφασης, που υποχρεώνει την
«COSCO» να πληρώσει; Τονίζω πως δεν έχω καµµία πρόθεση να
επιχειρηµατολογήσω εναντίον αυτής της πολύ σηµαντικής για
τον Πειραιά και για την Ελλάδα γενικότερα κινέζικης επένδυσης.
Αντιθέτως, αναρωτιέµαι τι να σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι για
τον τρόπο, µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε διαχρονικά την επένδυσή τους αυτή.
Τα µηνύµατα που στέλνει η Ελλάδα προς τις διεθνείς αγορές
συνεχίζουν να είναι αρνητικά. Συνεχώς αποδεικνύουµε πως είναι
αλήθεια ότι όποιος πάει να επενδύσει στην Ελλάδα ενδεχοµένως
να µπλέξει πάρα πολύ άσχηµα. Δεν υπάρχουν εύκολες επενδύσεις στην Ελλάδα µε τον τρόπο, µε τον οποίο νοµοθετείτε πλέον.
Από τον Εµίρη του Κατάρ, που τον µηνύουµε µαζί µε τη µισή του
κυβέρνηση, µέχρι την επένδυση της «COSCO», που την έχουµε
αµφισβητήσει αρκετές φορές, έως και την επένδυση στο Ελληνικό, που ακόµα αναρωτιόµαστε τι θα γίνει αν αλλάξει γνώµη η
Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Ελλάδα συνεχίζει να στέλνει αρνητικά
µηνύµατα την ίδια στιγµή που έχει ανάγκη τις επενδύσεις, την
ίδια στιγµή που εδώ και δύο χρόνια δεν έχει γίνει µια ουσιαστική
επένδυση στον τόπο. Όποιος επενδύει στην Ελλάδα µπλέκει.
Οφείλετε, λοιπόν, σαν Κυβέρνηση να δώσετε εξηγήσεις στους
Έλληνες πολίτες τι συµβαίνει µε την υπόθεση των φοροαπαλλαγών της «COSCO» και τι σηµαίνει η απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, στις άσχετες διατάξεις των
άρθρων που εµβόλιµα εντάξατε και σε αυτή την εναρµόνιση της
οδηγίας 17/2014, υπάρχουν και µερικά σωστά σηµεία, τα οποία
δεν πληρούν βεβαίως την αναγκαία προϋπόθεση του κατεπείγοντος χαρακτήρα για να συζητηθούν µε τη διαδικασία, µε την οποία
συζητιούνται και η παρουσία τους σε νοµοσχέδιο εναρµόνισης
µε την κοινοτική νοµοθεσία καταπατά σαφώς τον Κανονισµό της
Βουλής και αντιβαίνει στο πνεύµα του συνταγµατικού νοµοθέτη.
Αλλά αυτά τα λίγα θετικά δεν µας επιτρέπει η υπευθυνότητά µας
να τα παραβλέψουµε και να µην τα τονίσουµε κι εµείς σαν
Ένωση Κεντρώων.
Η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης στο άρθρο 47 -µάλλον
45 µε την καινούργια αρίθµηση- στα πλωτά µέσα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, αλλά και η παραχώρηση για σαράντα χρόνια των αθλητικών εγκαταστάσεων και των ελεύθερων
χώρων στον Δήµο Χαλανδρίου, αποτελούν πραγµατικά δύο σηµαντικά ζητήµατα, τα οποία θα στηρίξουµε. Δεν µπορούν, όµως,
αυτά τα δύο θετικά σηµεία να καλύψουν την προχειρότητα –και
το είπαµε και πριν- µε την οποία νοµοθετεί η Κυβέρνηση. Τα
άρθρα για το ΤΕΚΕ, στη νοµοθέτηση των οποίων παραδέχεστε
µέσα στην αιτιολογική έκθεση πως οδηγηθήκατε εξαιτίας λαθών
εκ παραδροµής, δεν µπορούµε να τα παρακολουθήσουµε. Σπασµωδικές ενέργειες σε πολύ σοβαρά ζητήµατα. Αυτή η έλλειψη
προγραµµατισµού γίνεται φανερή και µε την ανεξέλεγκτη ροή
τροπολογιών µέσα σε αυτή την Αίθουσα, µέσα σε όλα τα νοµοσχέδια.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, λοιπόν:
Πάω στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 753 στο άρθρο 55 του
νοµοσχεδίου για το Μέγαρο Μουσικής. Πώς είναι δυνατόν να
δεχθούµε να µην πληρωθούν οι άνθρωποι στο Μέγαρο Μουσικής; Παράταση στην παράταση. Δηµιουργείτε την εντύπωση πως
χρησιµοποιείτε τους εργαζόµενους ως πρόσχηµα, για να δίνετε
παρατάσεις και να πληρώνονται άλλα πράγµατα και όχι οι εργαζόµενοι.
Σας ζητήσαµε στις επιτροπές να µας δώσετε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία τι αφορούσε, ποιες είναι οι πληρωµές, το νούµερο, το ποσό, µε το οποίο θα καλυφθούν. Ζητήσαµε να µας
φέρετε στοιχεία και να µας αποδείξετε πως πράγµατι νοµοθετείτε στο όνοµα των εργαζοµένων και για το συµφέρον τους.
Οφείλουµε να νοµοθετούµε µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον
και την προάσπιση των δικαιωµάτων των συµπολιτών µας.
Πώς εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της χώρας µε την τρο-
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πολογία µε αριθµό 754 και ειδικό 122 του περιβόητου άρθρου
56 για τα ενοίκια του δηµοσίου;
Πώς να πείσουµε τους πολίτες ότι νοιαζόµαστε και κάνουµε
προσπάθειες να εξαφανίσουµε τις σπατάλες, όταν βλέπει κανείς
µια σειρά δηµοσίων κτηρίων να είναι έρηµα και αφηµένα στο
έλεος παραβατικών συµπεριφορών και την ίδια ώρα να λέµε πως
αναγκαζόµαστε µε τροπολογία να πληρώσουµε ένα σωρό λεφτά
σε ενοίκια και σε ιδιώτες; Αυτό το πράγµα κάποια στιγµή πρέπει
να τελειώσει και είναι αποκλειστική ευθύνη της συγκεκριµένης
Κυβέρνησης που επί δύο χρόνια βρίσκεται εδώ που βρίσκεται και
δεν έχει κάνει τίποτα για αυτή τη σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος.
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 755 και ειδικό 123
µε τον τίτλο: «Συµπλήρωση του άρθρου 6 του ν.4281/2014»,
σαφώς και θέλουµε να λυθεί το θέµα των συγκεκριµένων ανθρώπων και να πάρουν τις συντάξεις τους. Αλίµονο! Όµως, αφορά
µια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό των φορέων
της γενικής κυβέρνησης για εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους. Δεν µπορώ να σχολιάσω κάτι πέραν του ότι
αυτός δεν είναι και ο σωστός τρόπος διαχείρισης των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα να µου δώσετε ένα
ακόµα λεπτό και να µου το κρατήσετε από τη δευτερολογία µου.
Όσον αφορά τις καινούργιες τροπολογίες, τις οποίες µας φέρατε –τις δύο δεν τις βάλαµε µέσα στο νοµοσχέδιο- µιλάτε για
τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 24, 25, 66, 69Γ, 69Δ
του ν.4270/2014.
Για τη συγκεκριµένη τροπολογία, για την 756/124, αρκεί να
σας παρουσιάσω το βασικό επιχείρηµα της αιτιολογικής έκθεσης, «να υλοποιηθεί µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο η µεταρρύθµιση του δηµοσιονοµικού συστήµατος που έχει ξεκινήσει µε
τη θέσπιση των διατάξεων του ανωτέρω νόµου».
Αυτό το επιχείρηµα έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την ανεύθυνη απόφαση να εισάγετε µε προχειρότητα τη συγκεκριµένη
τροπολογία. Είναι δυνατόν να µας έρχεται µε τον τρόπο µε τον
οποίο µας έρχεται µια τέτοια τροπολογία; Πώς να µας πείσετε
ότι ο σκοπός σας είναι να υλοποιηθεί δήθεν και µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο η µεταρρύθµιση του δηµοσιονοµικού συστήµατος; Ποια µεταρρύθµιση έγινε και πέτυχε µε µια εκπρόθεσµη
τροπολογία; Είναι δυνατόν να θέλετε να κάνετε νόµο του κράτους τελευταία στιγµή µερικές δεκάδες σελίδες διατάξεων και
την ίδια ώρα να µας λέτε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα είστε πιο
αποτελεσµατικοί; Δεν πείθετε κανέναν.
Τα ίδια ισχύουν και µε τη δεύτερη άκρως προσβλητική για τη
νοηµοσύνη µας τροπολογία µε γενικό αριθµό 759 και ειδικό 125.
Μόνο ο τίτλος της είναι απάντηση στον κάθε υποψήφιο επενδυτή
στη χώρα. Σας έχουµε τονίσει επανειληµµένως και µε κάθε τόνο
πως χωρίς σταθερό φορολογικό σύστηµα επενδυτές δεν πρόκειται να έρθουν. Και εσείς ως απάντηση στις αγωνίες µας µάς φέρνετε µια εκπρόθεσµη τροπολογία, «Τροποποιήσεις του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος» και τολµάτε να µιλάτε για δήθεν κίνητρα και µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων. Πρόχειρα γραπτά! Αυτή είναι µια
κοινοβουλευτική παρουσία, ειλικρινά, για λύπηση!
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Ένωση Κεντρώων θα στηρίξει επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, έπρεπε να εκφραστεί όπως εκφράστηκε, γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα,
αυτή είναι η αλήθεια. Και από αυτό το Βήµα από την Ένωση Κεντρώων θα ακούτε µόνο την αλήθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και
εγώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µια
διαδικαστική παρέµβαση για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι, κύριε Μπούρα,
αν θέλετε να κάνετε διαδικαστική παρέµβαση, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Και για να διευκολυνθούµε όλοι στις
τοποθετήσεις µας και στη δευτερολογία οι εισηγητές, θέλω να
αναφέρω ότι είχαµε πει στην κυρία Υπουργό, όταν πέρασαν κά-
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ποιες τροπολογίες από την επιτροπή και ενσωµατώθηκαν ως ίδια
άρθρα, ότι περνούν µε την επιφύλαξη ότι οι Υπουργοί θα έρθουν
οι ίδιοι να εξηγήσουν. Και αναφέροµαι, παραδείγµατος χάριν,
στην τροπολογία η οποία σχετίζεται µε το Υπουργείο Εργασίας
και την κ. Αχτσιόγλου. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, όσον αφορά τις δύο κατατεθείσες σήµερα τροπολογίες, η µία –αν δεν απατώµαι- αναφέρεται στην κ. Γεροβασίλη,
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και η άλλη δεν ξέρω
σε ποιο Υπουργείο αναφέρεται. Εντάξει, εκεί καλύπτεται το θέµα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν είναι δικές µας τροπολογίες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν µπορούµε να τοποθετούµεθα
επί πολυσέλιδου κειµένου –το είπε και ο συνάδελφος λίγο πρινχωρίς να έχουµε τον αρµόδιο Υπουργό. Ποτέ δεν γινόταν αυτό.
Έρχονται οι Υπουργοί, αλλιώς δεν γίνονται δεκτές οι τροπολογίες. Ο Υπουργός, ο έχων την ευθύνη, ο επισπεύδων του νοµοσχεδίου δεν δεχόταν –και δεν µπορεί να δεχθεί- τις τροπολογίες.
Πρέπει να έρθει ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός, για να µας εξηγήσει τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνήθως αυτό γίνεται, κύριε Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, όταν θα µιλήσω...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ. Συνήθως αυτό γίνεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι, αλλά δεν γίνεται τώρα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι, κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Όσον αφορά την τροπολογία που έγινε δεκτή στις επιτροπές και
αφορά την συµπλήρωση του άρθρου 6 του ν.4281/2014, που
πρώτη υπογράφει η κ. Αχτσιόγλου, είναι τροποποίηση που
αφορά το Υπουργείο Οικονοµικών. Ο νόµος είναι του Υπουργείου Οικονοµικών. Με αυτή τη λογική, απλά η υπογραφή ήταν
µε βάση την ιεραρχία των Υπουργείων. Είναι και ο κ. Τσακαλώτος
και ο κ. Χουλιαράκης που υπογράφουν τη σχετική τροπολογία.
Και για τις άλλες, πάλι το ίδιο συµβαίνει. Είναι τροποποιήσεις διατάξεων, άρθρων νόµων που έχουν να κάνουν…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν υπάρχει διάταξη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνήθως έρχονται
οι Υπουργοί…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή η κυρία
Υπουργός είναι καινούργια και δικαιολογείται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μπούρα, να
σας διακόψω.
Συνήθως έρχονται οι Υπουργοί και υποστηρίζουν τις τροπολογίες τους. Εάν, όµως, η Υφυπουργός ή ο Υπουργός µπορεί να
υποστηρίξει την τροπολογία, µπορεί να το κάνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν έχει την…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Έχει τη δυνατότητα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Συγγνώµη, είναι οικονοµική τελικά;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Οικονοµική είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι; Διότι έχουµε µια επιβάρυνση
του προϋπολογισµού. Όµως, γιατί το ζητήσαµε; Πρόκειται περί
ενός πάρα πολύ σοβαρού θέµατος και θετικού. Θέλουµε την αρµόδια Υπουργό για να µας δώσει και άλλα στοιχεία, τα οποία
εµείς δεν ξέρουµε, δηλαδή πόσες είναι οι συντάξεις. Πρέπει να
έρθει ο αρµόδιος Υπουργός. Δεν µπορεί να µην έρθει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μπορεί αυτό να γίνει στο πλαίσιο του
ελέγχου και λοιπά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Οµοίως και αυτή η τροπολογία -µην
πω αριθµό, την ανέφερε πριν ο συνάδελφος- είναι µια πολυσέλιδη τροπολογία και αναφέρεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Δεν υπάρχει νοµοσχέδιο που να µην υπογράφει ο
Υπουργός Οικονοµικών, διότι στο τέλος σχεδόν όλα τα νοµοθετήµατα δηµιουργούν οικονοµικό αποτέλεσµα.
Για αυτό εγώ παρακαλώ τώρα να έρθουν. Ήδη η ώρα είναι
12.30’ και το Προεδρείο είπε ότι θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση
στις 14.00’ µε 14.30’. Πρέπει να έρθουν τώρα, πριν τοποθετη-
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θούµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μπούρα, οι
τρεις τροπολογίες έχουν ήδη γίνει δεκτές στις επιτροπές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Και για εκείνη είχαµε ζητήσει -είναι
στα Πρακτικά- να έρθει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτές εδώ που εκκρεµούν, είναι του Υπουργείο Οικονοµικών, δηλαδή µετέχουν
Υπουργοί Οικονοµικών. Οπότε η κ. Παπανάτσιου είναι αρµόδια
για να πάρει θέση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μπορεί να µας αναλύσει την τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης; Εγώ θέλω να
την καταλάβω.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα σας την πω τώρα.
Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να την πω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία, έχετε τον
λόγο κυρία Υφυπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν θα έρθει η
σειρά, να µιλήσει, γιατί τώρα θα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα γιατί το κάνουµε έτσι, κύριε
Πρόεδρε; Έχω ζητήσει τον λόγο εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ζήτησε η Νέα Δηµοκρατία επισήµως να έρθουν οι Υπουργοί. Η Υπουργός θέλει
να τοποθετηθεί και να υποστηρίξει τις τροπολογίες.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο κυρία Υφυπουργέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Η
συγκεκριµένη τροπολογία κατ’ αρχήν είναι µια τροπολογία η
οποία έχει να κάνει µε τον βασικό νόµο για το δηµόσιο λογιστικό,
τον ν.4270/2014. Στόχος των εν λόγω διατάξεων είναι να διευκολυνθεί η διαδικασία µεταβίβασης και µεταφοράς των αρµοδιοτήτων από τις υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου στις
οικονοµικές υπηρεσίες κάθε συγκεκριµένου φορέα -είναι µια
υποχρέωση που απορρέει από τον ν.4336/2015- και να µη δηµιουργηθούν καθυστερήσεις στις διαδικασίες πληρωµής των δηµοσίων δαπανών.
Με την προτεινόµενη διάταξη διευρύνεται το αντικείµενο εξουσιοδότησης των προϊσταµένων οικονοµικών υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τα
ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα, ώστε να είναι εφικτή η απο-
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τελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την αντιµετώπιση των δαπανών που διενεργούνται από περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και της Προεδρίας της Δηµοκρατίας.
Καταργείται η δυνατότητα ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριµένες κατηγορίες δαπανών που αφορούν το τελευταίο δίµηνο
του έτους σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους, καθότι προκλήθηκαν διάφορες ερµηνευτικές δυσχέρειες κατά την εφαρµογή τής εν λόγω διάταξης.
Είδαµε και στην προηγούµενη τροπολογία ότι αυτό είχε ως αποτέλεσµα να µην µπορούµε να πληρώσουµε κάποιες υποχρεώσεις
που είχε το δηµόσιο προς τρίτους και έτσι να µην πληρώνονται
δαπάνες των νοµίµως παρασχεθεισών υπηρεσιών.
Συνοπτικά, πρόκειται για ρύθµιση που επιχειρεί να επιλύσει οργανωτικά ζητήµατα στο πλαίσιο µεταφοράς και κατανοµής των
αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών δηµοσιονοµικού ελέγχου κατά τις
ειδικώς οριζόµενες οργανικές µονάδες Υπουργείων και λοιπών
φορέων της γενικής κυβέρνησης.
Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω και µια νοµοτεχνική βελτίωση που αφορά στη συγκεκριµένη τροπολογία. Η παράγραφος 3β αντικαθίσταται ως εξής: «3β. Η παράγραφος 9 του
άρθρου 66 του ν.4270/2014, καθώς και η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγµατος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α.145) καταργούνται. Η ισχύς των
παραγράφων 1, 2 και 3α αρχίζει από την 1-1-2017, ενώ η ισχύς
της παραγράφου 3β αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου».
Έχω ακόµα µια νοµοτεχνική βελτίωση. Καλό είναι να την ακούσουµε τώρα. Βρίσκεται µετά την πρόταση του Συνηγόρου του
Καταναλωτή για τις πέντε ηµέρες που ζήτησε να έχουµε τις συµβάσεις που έχουν υπογραφεί στα χέρια του δανειολήπτη. Στην
παράγραφο 8 του άρθρου 13 η φράση «…αντίγραφο του σχεδίου
σύµβασης πίστωσης» αντικαθίσταται µε τη φράση «…αντίγραφο,
δεσµευτικό για τον φορέα πίστωσης, σχεδίου σύµβασης πίστωσης».
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Αικατερίνη
Παπανάτσιου, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

1964
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1965

1966

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Είναι τρεις, τέσσερις οµιλητές και οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Θα θέλαµε να πείτε ποιος θα µιλήσει και µε ποια σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κοιτάξτε, η σειρά
που έχει συµφωνηθεί είναι οι τρεις Βουλευτές, η Υπουργός και
µετά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Ζήτησε, όµως, ο κ. Λοβέρδος για λόγους καθαρά προσωπικούς να προηγηθεί. Και θα
προηγηθεί είτε µετά τον έναν Βουλευτή, είτε τώρα. Πότε θέλετε;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Λοβέρδο, να µιλήσουν πρώτα
οι Βουλευτές;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θα προλάβω, συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Να µιλήσει πρώτα
ένας Βουλευτής και µετά εσείς.
Ο κ. Συρµαλένιος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κατ’ αρχήν σιδεροκέφαλη. Καλή δύναµη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δε θα µιλήσω επί του συνόλου του
νοµοσχεδίου. Θα µιλήσω µόνο για το αποσυρθέν άρθρο 46, το
οποίο νοµίζω ότι καλώς αποσύρθηκε. Θα µιλήσω γι’ αυτό, γιατί
έχει µια πολύ ουσιαστική σηµασία και για τη νησιωτική Ελλάδα,
αλλά και για τον θαλάσσιο τουρισµό της χώρα µας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτό το νοµοσχέδιο, όπως είπα, καλώς
αποσύρθηκε, διότι δεν υπήρξε η απαιτούµενη ολοκληρωµένη
προετοιµασία και από τα δύο συναρµόδια Υπουργεία, δηλαδή,
από το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Ναυτιλίας.
Προφανώς το αποσυρθέν άρθρο ήθελε να εναρµονίσει -και θα
γίνει αυτό, φυσικά, το προσεχές διάστηµα- την εθνική νοµοθεσία
ΦΠΑ µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτό το άρθρο περιελάµβανε την κατάργηση απαλλαγών φόρων των ασχολούµενων
µε την αλιεία, πλην των σπογγαλιέων. Επίσης, περιελάµβανε την
κατάργηση της έκπτωσης 30% στο τέλος παραµονής και πλόων
για τα πλοία που ελλιµενίζονται µόνιµα στην ελληνική επικράτεια.
Υπάρχει, βεβαίως, ένα ζήτηµα -µας το εξήγησε και ο εκπρόσωπος των ακτοπλόων στην επιτροπή- για την έννοια της «ανοικτής θάλασσας», τι εννοούµε, δηλαδή, «ανοικτή θάλασσα» στα
έξι χιλιάδες νησιά του αρχιπελάγους και γενικότερα στα πελάγη
της χώρας µας. Αυτό έχει να κάνει, φυσικά, και µε την ακτοπλοϊκή διασύνδεση των ελληνικών νησιών µε τον Πειραιά, αλλά
και µε τα άλλα, µεγάλα λιµάνια.
Συνεπώς καλώς αποσύρθηκε. Θα έλεγα ότι η Κυβέρνηση στο
όνοµα της νησιωτικότητας, στη µελέτη της νέας διάταξης που
θα φέρει, θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα ευνοϊκά περιθώρια που
έχουν κερδίσει κι άλλες χώρες -και θα πω παρακάτω- τόσο για
την ελληνική ακτοπλοΐα όσο και για την ελληνική αλιεία, αλλά,
επίσης, για τον θαλάσσιο τουρισµό της χώρας που αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα, όµως, να δούµε λίγο και την προϊστορία. Στην τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, το
1977, πρωτοεµφανίστηκε ως ΦΠΑ ο φόρος κύκλου εργασιών.
Στην Ελλάδα ο ΦΠΑ µπήκε το 1987. Από τότε, από το 1987, δηλαδή τριάντα χρόνια περίπου, καµµία κυβέρνηση -ούτε του
ΠΑΣΟΚ ούτε της Νέας Δηµοκρατίας- δεν ασχολήθηκε µε τη θεσµοθέτηση ειδικού καθεστώτος για τις µεταφορές αγαθών και
προσώπων στη νησιωτική Ελλάδα.
Αντίθετα µε ό, τι έκανε η χώρα µας, η Πορτογαλία φρόντισε
για τις Αζόρες και τη Μαδέρα -δύο νησιά δικά της- να εξοµοιώσει
το καθεστώς µε τις διεθνείς µεταφορές. Και το ερώτηµα που τίθεται είναι: Γιατί η Ελλάδα, δηλαδή οι κυβερνήσεις της, δεν
φρόντισε για εκατόν δεκαεπτά κατοικηµένα νησιά να διεκδικήσει
ένα ειδικό καθεστώς, όπως το πέτυχε η Πορτογαλία; Και όχι µόνο
αυτό. Από το 2012, οι τότε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, πάλι δεν πήραν καµµία µέριµνα σε σχετική σύσταση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εναρµόνιση.
Μας φαίνεται, λοιπόν, αδιανόητο πώς οι κυβερνήσεις µας διαχρονικά άφησαν στην τύχη του ένα τόσο σοβαρό θέµα, όπως
αυτό της απαλλαγής από τον ΦΠΑ στα καύσιµα για έναν παραγωγικό κλάδο όπως είναι οι θαλάσσιοι αλιείς, αλλά πώς άφησαν,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επίσης, στην τύχη του αυτό το συνολικό ζήτηµα των ακτοπλοϊκών
συνδέσεων µε το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας.
Υπάρχει, όµως, κι ένα άλλο σοβαρό θέµα που αφορά το τέλος
παραµονής και πλόων των πλοίων αναψυχής και µικρών σκαφών.
Σας ενηµερώνω, λοιπόν, ότι από τότε που θεσµοθετήθηκε αυτό
το τέλος µε τον ν.4211/2013 επί κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου,
δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ. Για ποιους λόγους; Κυρίως
για δύο λόγους: Πρώτον, η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων δεν ανέπτυξε το αναγκαίο ηλεκτρονικό σύστηµα και δεύτερον, επειδή υπήρξαν ενστάσεις ότι το τέλος πλόων αντίκειται στο
δίκαιο της θάλασσας.
Ήδη, από την απελθούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργού κ. Δρίτσα, έχει ετοιµαστεί µια νέα ρύθµιση
για την είσπραξη, επιτέλους, του τέλους αυτού που θα αποτελέσει
σηµαντικό έσοδο για το ελληνικό δηµόσιο. Επιπλέον, αυτή η διάταξη έχει και τη σύµφωνη γνώµη των φορέων, όπως παραδείγµατος χάριν, της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών
Τουρισµού, η οποία ήρθε στην επιτροπή και µας παρουσίασε τη
συµφωνία της µετά από διαβούλευση µε την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας για τη διαµόρφωση τελικά
της διάταξης.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι υπάρχουν τα περιθώρια να δούµε το θέµα
αυτό, που είναι πολύ σοβαρό για όλη τη νησιωτική χώρα και τον
θαλάσσιο τουρισµό. Και θα έλεγα, προσωπικά, ότι θα µπορούσαµε
ακόµα -εφόσον δεν αποτελεί προαπαιτούµενο µε µνηµόνια- να
εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια, ακόµα και την προσφυγή στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Όσο για τα περί «θλιβερής κυβέρνησης που πρέπει να φύγει
άµεσα» που µας είπε ο κ. Μανιάτης πριν, θα έλεγα ότι αυτός ο
καταταλαιπωρηµένος χώρος της Κεντροαριστεράς καλό θα είναι
πρώτα να βρει τον ηγέτη του και τον βηµατισµό του και µετά να
απαιτεί από την Κυβέρνησή µας να αποχωρήσει.
Εν πάση περιπτώσει, η Κυβέρνηση αυτή, µέσα σε αυτά τα δύο
χρόνια, µε σκληρές διαπραγµατεύσεις κατάφερε να φτάσει εδώ
που έχουµε φτάσει και τώρα ανοίγει το φως στο τούνελ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η δεύτερη αξιολόγηση, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα κλείσει.
Και, βεβαίως, σχετικά µε αυτό που ειπώθηκε, ότι θα είµαστε
απόντες στη Διάσκεψη των Υπουργών Οικονοµικών των ευρωπαϊκών χωρών µε το ΔΝΤ την Παρασκευή, σας ενηµερώνω ότι
αυτό είναι ένα άτυπο όργανο, το λεγόµενο Washington Group,
το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονοµικών των τεσσάρων µεγαλύτερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Γαλλίας,
Ιταλίας, Ισπανίας και Γερµανίας- το οποίο συνεδριάζει εδώ και
αρκετό καιρό. Αυτή η συνεδρίαση δεν αποτελεί έκτακτη συνεδρίαση. Προφανώς, όµως, θα συζητηθεί και το ελληνικό θέµα εν
όψει και του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου και των επόµενων
εξελίξεων που µας περιµένουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, ο κ. Λοβέρδος, έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω
να εκφράσω εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης την
θλίψη µας για την απώλεια του Κωστή Στεφανόπουλου, µια απώλεια ενός στηρίγµατος για την χώρα σε αυτές τις δύσκολες στιγµές.
Θυµάµαι -ίσως και οι παλαιότεροι να το θυµηθούν- την εποχή
εκείνη που στην Ελλάδα συζητούσαν για την ανάγκη να ανανεωθεί το πολιτικό σκηνικό, να φύγουν οι «δεινόσαυροι», όπως έλεγαν τους πολιτικούς της ολκής του Ανδρέα Παπανδρέου ή του
Κωσταντίνου Καραµανλή. Και έφυγαν µεν αυτοί, αλλά περάσαµε
σε µια γενιά των αδιάφορων της πολιτικής, µια γενιά των ενδιαφεροµένων µόνο για τον εαυτό τους. Και την πληρώσαµε πολύ
αυτή τη νέα φουρνιά των πολιτικών. Ο Κωστής Στεφανόπουλος,
λοιπόν, πέρασε στην ιστορία του ελληνικού έθνους ως ένα πραγ-
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µατικό υπόδειγµα δηµοσίου ανδρός.
Σε ό,τι αφορά στην οδηγία, την οποία ενσωµατώνουµε, επικαλούµαι την τοποθέτηση του κ. Μανιάτη.
Πριν µπω, όµως, στα θέµατα µου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ, κυρία Υπουργέ, και να σας ευχηθώ, καλή επιτυχία.
Το πρώτο θέµα που ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης θέλω να θίξω αφορά την εξωτερική µας πολιτική και τα µεγάλα µας θέµατα. Χθες, πέραν των
τοποθετήσεων Ερντογάν για τη Διεθνή Συνθήκη της Λωζάνης, είχαµε και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Ράµα σε
συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ. Άλλοι άνθρωποι, άλλες χώρες, ίδια
στάση απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό κρατώ και αυτό θέλω να σχολιάσω µε δύο, τρία επιχειρήµατα.
Μένω σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού -το θέµα δηµοσιεύτηκε στην Ελλάδα γύρω στο µεσηµέρι- στο briefing του εκπροσώπου της Κυβερνήσεως. Ο
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης εµφανίστηκε να µην το ξέρει το
θέµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Έχει απαντήσει ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης σήµερα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ δεν στέκοµαι στον εκπρόσωπο
της Κυβέρνησης που θέλετε να στηρίξετε, κύριε Μαντά. Το έχω
κάνει πριν από εσάς, µιλώντας για έναν νέο άνθρωπο που το
Υπουργείο Εξωτερικών όφειλε να τον έχει ενηµερώσει.
Επειδή έχουν πληθύνει τα παραδείγµατα που σχετίζονται µε τις
τοποθετήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και την ενηµέρωση που
παρέχει στην υπόλοιπη Κυβέρνηση, εγώ θέλω να σχολιάσω εδώ
στη Βουλή το γεγονός µιας εµφανούς πια ανεπάρκειας σε ό,τι έχει
τουλάχιστον να κάνει µε τα θέµατα της ενηµέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
Εδώ, συνάδελφοι, υπάρχει και ένα θέµα. Δεν λειτουργεί η πρεσβεία µας στην Άγκυρα; Λειτουργεί. Είναι οι σχέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών µε την πρεσβεία µας στην Άγκυρα οι
πρέπουσες; Φαντάζοµαι πως είναι. Πάντα ήταν. Τι συµβαίνει
όµως; Τι συµβαίνει και έχουµε αλλεπάλληλα παραδείγµατα προβληµάτων που υπάρχουν στην επικοινωνία αυτή και προβληµάτων που υπάρχουν, όπως αποδείχθηκε χθες, και στην επικοινωνία
ανάµεσα στα στελέχη της Κυβέρνησης;
Έχουµε κρατήσει εδώ και δύο χρόνια την πιο σοβαρή στάση
σε ό,τι αφορά τα θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Είναι σπάνιες οι
περιπτώσεις που έχουµε κάνει δηµόσιες δηλώσεις και είναι υποδειγµατική η στάση µας και στο Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, αλλά και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, ενώ είχαµε
αδυσώπητο πόλεµο από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήµασταν στο Υπουργείο Εξωτερικών εµείς.
Είχαµε, µάλιστα, δήλωση πρωτεύοντος στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ
λίγο προ των εκλογών του 2015, ότι δεν αναγνωρίζει την έκφραση του κατεστηµένου, όπως είχε πει, του καθεστώτος στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Είχαµε αδυσώπητο πόλεµο µε χαρακτηρισµούς περί προδοτών και ούτω καθεξής.
Δεν επιστρέφουµε αυτές τις πρακτικές, γιατί είναι σε βάρος
των συµφερόντων της χώρας, και επί δύο χρόνια κρατάµε µία
στάση συνεπούς Αντιπολίτευσης, στήριξης της χώρας µας πάνω
απ’ όλα. Όµως, υπάρχει ένα όριο. Μήπως έτσι κοιµάστε, κυρίες
και κύριοι της Κυβέρνησης; Μήπως πρέπει να σας αφυπνίσουµε
µε την κριτική µας; Τι συµβαίνει εδώ; Είναι πρωτοφανή αυτά που
ακούγονται σε βάρος της χώρας. Ήταν ο Τούρκος Πρόεδρος, ο
κ. Ερντογάν, αποκτήσαµε και τον κ. Ράµα τον Πρωθυπουργό της
Αλβανίας. Τι συµβαίνει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Έλα ντε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εκδηλώνετε κάποια αδυναµία;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό είναι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εκδηλώνετε κάποια αδυναµία και ο
καθένας λέει ότι του περνούσε επί δεκαετίες από το µυαλό, αλλά
δεν το έλεγε; Τι συµβαίνει εδώ; Είναι η στάση της Αντιπολίτευσης
αυτή που σας κοιµίζει; Θέλετε κριτική έντονη και στα θέµατα
αυτά;
Εµείς προσπαθούµε να είµαστε πάρα πολύ φειδωλοί στην κριτική. Έγινε συνεδρίαση κεκλεισµένων των θυρών της Επιτροπής
Εξωτερικών µε τον Υπουργό Εξωτερικών την Παρασκευή και δεν
υπήρξε η παραµικρή διαρροή από κανέναν. Απέναντι σε αυτό -
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και ακούσαµε τι είπε ο Υπουργός εκεί- αντιδράτε µε κατάχρηση
της εµπιστοσύνης µας; Τι κάνετε; Αν ο πολίτης βλέπει την Κυβέρνηση του να µην γνωρίζει τα θέµατα εξωτερικής πολιτικής,
όπως προέκυψε εχθές…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν είναι έτσι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Μαντά, το ξαναλέω: Θα ήταν
άδικο να στραφεί η Αντιπολίτευση στον δέκα ηµερών Υπουργό,
ένα νέο παιδί. Υπάρχει άλλο θέµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Έδωσε εξήγηση. Αυτό θέλω να σας πω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο πολίτης τι θα κάνει, δηλαδή, άµα
σας βλέπει να είστε έτσι στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής; Τι θα
κάνει; Πώς πρέπει να αντιδράσει; Και ακούσαµε τον Γραµµατέα
του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί σε ένα µέσο ενηµέρωσης να λέει ότι τα θέµατα αυτά πρέπει να τα αντιµετωπίζουµε µε σοβαρότητα. Μας
δίνει και συµβουλές;
Πρέπει λιγάκι να καταλάβετε ότι είστε Κυβέρνηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Δεν παίζετε και δεν είστε και στο σπίτι σας.
Είστε στον χώρο που σας έστειλε ο κυρίαρχος λαός για να κυβερνήσετε και να υπερασπιστείτε τα συµφέροντά του. Δεν το κάνετε! Είναι προφανές πως δεν το κάνετε.
Εµείς, πάντως, είµαστε προβληµατισµένοι. Και είναι βέβαιο ότι
τη στάση αυτή των δύο ετών θα την επανεξετάσουµε. Θα επανεξετάσουµε µήπως µε τον τρόπο αυτό, µια σοβαρής Αντιπολίτευσης, ήπιας, δεν έχουµε απέναντί µας την Κυβέρνηση η οποία τα
καταλαβαίνει αυτά, τα αντιλαµβάνεται και µπορεί να βοηθήσει.
Αφήστε, δε, που ως τελευταία ένδειξη της δική µας καλής θέλησης, δεν έχουµε κάνει παρέµβαση αυτές τις µέρες για το Κυπριακό. Υπάρχουν θέµατα πάνω στα οποία θα µπορούσαµε να
είχαµε παρέµβαση και θέµατα για τα οποία δεν θα είχατε αποφύγει την πολεµική όταν ήσασταν εσείς αντιπολίτευση.
Λοιπόν, για να σοβαρευτούµε και να εξηγηθούµε: Τη συνεπή
Αντιπολίτευση να την πάρετε ως στήριγµα, ότι η ελληνική δηµοκρατία διαθέτει πολιτικές δυνάµεις µε συνέπεια. Να µην την καταλαβαίνετε ως αδυναµία. Δύο χρόνια µετά να βάλετε µυαλό και
να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό αυτά που συµβαίνουν. Και πάντως, δεν θα ήταν σε αυτή τη συγκυρία χωρίς νόηµα η σύγκλιση
του Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τροπολογίες: Θέλω να κάνω µια αναφορά στο Μέγαρο Μουσικής και στη
σχετική τροπολογία. Κυρία Υπουργέ, εσείς θα την υπερασπιστείτε ή θα έρθει Υπουργός από το Πολιτισµού;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Για ποια µιλάτε τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για την τροπολογία για το Μέγαρο
Μουσικής.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Την έχουµε περάσει ήδη από τις επιτροπές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το ξέρω, ναι.
Είναι πρόβληµα, πάντως, για τη νέα Υπουργό Πολιτισµού να
µην είναι εδώ να υπερασπιστεί την τροπολογία που υπογράφει
µε το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά αφορά το Υπουργείο Πολιτισµού και συνυπογράφει και η κ. Κονιόρδου. Γιατί, αν ερχόταν
εδώ, θα άκουγε δια ζώσης τα θέµατα τα οποία υπάρχουν γύρω
από το ζήτηµα του Μεγάρου Μουσικής και για τα οποία, επίσης,
έχουµε δείξει ως Αντιπολίτευση συνεπή στάση, ακόµα κι όταν ο
κυβερνητικός σας εταίρος δεν σας ψήφιζε και σας ψηφίσαµε
εµείς για το συγκεκριµένο.
Κύριοι συνάδελφοι, φέρνουµε το 2013 µια τροπολογία στη
Βουλή για να µπορέσει ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής να
πάρει χρήµατα και να µην κατασχεθούν αυτά. Φέρνουµε το 2013
µια τροπολογία ούτως ώστε να µην υπάρχει ανάγκη για υποβολή
ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας από την πλευρά
του Μεγάρου.
Αυτό το ξαναφέρνουµε το 2014, ξανάρχεται το 2015 και επειδή
θα ερχόταν και το 2016, επιτέλους πια παίρνει πρωτοβουλία ο
Υπουργός -η οποία θα είχε ολοκληρωθεί επί Τασούλα, αλλά η κυβέρνηση έπεσε- και φέρνει ο κ. Μπαλτάς, µε θάρρος, µία ρύθµιση για το θέµα. Την ψηφίζουµε εµείς, δεν την ψηφίζει ο
κυβερνητικός σας εταίρος, κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, και
περνάει µε τη δική µας ψήφο.
Κάνω δύο ερωτήσεις στον κ. Μπαλτά, σε ένα πνεύµα συνερ-
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γασίας, και του λέω «έτσι όπως το πάτε θα χρειαστείτε νέα τροπολογία». Γιατί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπήρξε
µία ερµηνεία του νόµου του κ. Μπαλτά και δεν συµπεριέλαβε στις
ρυθµίσεις του, σε ό,τι αφορά τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής,
και τα χρέη πριν το 2012, ενώ η διάθεση της Βουλής, η ιστορική
ερµηνεία δηλαδή του νόµου, είναι ότι όλα τα χρέη του Μεγάρου
Μουσικής θα ερρυθµίζοντο µε αυτόν τον τρόπο.
Και γι’ αυτά τα χρόνια, που κακώς το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους έκρινε πως δεν ρυθµίζονται, δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί το Μέγαρο Μουσικής χωρίς να κατασχεθεί η χρηµατοδότηση, γιατί χρειάζεται ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
Πάλι τα ίδια. Κι έρχεται µια τροπολογία εδώ σαν κι αυτή του
2013.
Η νέα Υπουργός ελπίζω να ακούει ή να ενηµερωθεί. Εγώ σας
ρωτάω, κυρία Υπουργέ, αφού θα υποστηρίξετε εσείς τον νόµο, ζητάω και συγνώµη δηλαδή που το κάνω αυτό, αλλά εσείς το είπατε ότι θα τον υποστηρίξετε εσείς- γιατί να φέρετε αυτή την
τροπολογία σήµερα που φτάνει, κύριοι συνάδελφοι, µέχρι τον
Φεβρουάριο και µετά πρέπει να ξαναέλθει; Γιατί δεν φέρνετε µία
τροπολογία για να επεκτείνετε τις ρυθµίσεις -που ο νόµος έτσι
ήθελε να κάνει, ο δικός σας νόµος- και πριν το 2012, για να κλείσετε το θέµα, και φέρνετε µία τροπολογία για δυο µήνες; Για να
ξανακάνουµε την ίδια συζήτηση εδώ; Είναι πρακτική αυτή;
Και ακόµη, µε την ευκαιρία µιας και συζητάµε για το Μέγαρο
Μουσικής, κυρία Υπουργέ, έχετε σκοπό να οργανώσετε αποσπάσεις για να βολέψετε «ηµετέρους» και να χρησιµοποιήσετε και
τις εστίες του πολιτισµού γι’ αυτό; Κάτι τέτοιο ακούγεται. Επίσης,
ακούγεται ότι τρεις νοσηλεύτριες που παρέλειψε ο νόµος
Μπαλτά να τις τακτοποιήσει, θέλει -λέει- η διοίκηση να τις αλλάξει και να φέρει τρεις δικές της νοσηλεύτριες. Τέτοια ακούγονται.
Τα θέµατα του προσωπικού του Μεγάρου Μουσικής, κυρία
Υπουργέ, έγιναν το άρµα της επίλυσης του προβλήµατος. Πάνω
σε αυτό συµφώνησαν οι περισσότεροι εδώ. Και τελικά, µε τη διαιώνιση αυτών των πρακτικών, τι επιτυγχάνεται; Το µόνο πράγµα
που έχει γίνει από τη ρύθµιση του Φεβρουαρίου του 2016 είναι η
περικοπή των αµοιβών του προσωπικού. Μόνο αυτή την αλλαγή
κάνατε, παρ’ ότι φέρατε συνολικό νόµο τον Φεβρουάριο του
2016.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας, θα ήθελα δύο λεπτά ακόµη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω ένα σχόλιο για την τροπολογία περί 850 εκατοµµυρίων περίπου, που µεταφέρονται για τις
ανάγκες του ασφαλιστικού συστήµατος, ειδικά της χορήγησης
συντάξεων σε νέους συνταξιούχους. Είπε «ωραία» ο κ. Μανιάτης,
ότι «εµείς είµαστε µε τους συνταξιούχους». Θα το στηρίξουµε
αυτό.
Εσείς, όµως, ως Κυβέρνηση και ως Πλειοψηφία -κύριε Μαντά,
θα πάρετε τον λόγο-, δεν λέγατε ότι λύσατε το ασφαλιστικό πριν
από λίγους µήνες; Δεν φέρατε εδώ τη λύση του ασφαλιστικού;
Δεν κάνατε παρέµβαση νοµοθετική; Δεν αντιπαρατεθήκαµε στη
Βουλή; Δεν ισχυριζόσασταν ότι κλείσατε το ασφαλιστικό µε την
επίλυσή του;
Τι είναι αυτό τώρα εδώ; Τι µεταφορά κονδυλίου είναι αυτή;
Από πού αφαιρούνται αυτά για να δοθούν εκεί; Ποιες είναι οι
διαρρυθµίσεις που γίνονται στο εσωτερικό του προϋπολογισµού,
ώστε αυτά τα χρήµατα να διατεθούν για τον σκοπό αυτό; Είναι
µια οµολογία της χρεοκοπίας σας;
Δεν µας ξαφνιάζει ότι αλλάζετε τον ασφαλιστικό νόµο ή τον
συµπληρώνετε κάθε µήνα που περνάει. Θυµόµαστε αλλαγές, για
τις οποίες πανηγυρίζατε εδώ ότι κρατήσατε διατάξεις, ρυθµίσεις
ευνοϊκές για νέους εργαζοµένους και µελλοντικούς συνταξιούχους και µε αυτό λέγατε στους Βουλευτές της Πλειοψηφίας ότι
κάτι κάνετε. Δέκα ηµέρες µετά την ψήφιση του ασφαλιστικού τις
πήρατε πίσω. Δεν µας παραξενεύουν τα κόλπα αυτά που κάνετε.
Όµως, εδώ το ποσό είναι κοντά στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Τι
µεταφορά είναι αυτή; Έχετε να δώσετε επαρκείς απαντήσεις;
Και µια και είστε Υφυπουργός Οικονοµικών, δεν µας λέτε και
γιατί αυτός ο νέος γύρος καθυστέρησης σε ό,τι αφορά την επένδυση στο Ελληνικό; Διαβάζουµε για τετράµηνη νέα καθυστέρηση.
Γιατί; Εδώ ο συνάδελφος από την Πλειοψηφία, ο κ. Καµµένος, µου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έλεγε πριν από λίγο ότι ακόµα τα λεωφορεία είναι παρκαρισµένα
εκεί. Το αµαξοστάσιο δεν έχει φύγει από τον χώρο. Τι συµβαίνει
και έχουµε νέο γύρο καθυστερήσεων; Έχετε καµµία εξήγηση να
δώσετε; Γιατί τελικώς το µυαλό µας πάει και λίγο πονηρότερα.
Ενάµισης χρόνος καθυστέρησης για δήθεν διαπραγµατεύσεις για
τη νέα σύµβαση! Θα είχαµε έργα από τον Ιούνιο του 2016 εκεί. Και
τώρα νέοι γύροι για άλλα θέµατα, τα οποία δεν ξέρουµε.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει κλείσει το θέµα. Τετράµηνη καθυστέρηση, λέει, στην υπογραφή. Μετά έχουµε έκδοση προεδρικών διαταγµάτων. Εδώ αυτό πάει να αρχίσει να υλοποιείται µετά
τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, που εξελέγη η Βουλή
τον Σεπτέµβριο του 2015.
Νοµίζω ότι η αποτυχία σας σε όλα τα επίπεδα είναι πια καταφανής. Και, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, που έχετε και το θάρρος να µιλάτε για φως στο βάθος του τούνελ, τι φως είναι αυτό;
Είναι φως ήλιου ή το φως που έρχεται να σας πλακώσει; Νοµίζω
το δεύτερο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
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, σαράντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Βριλησσίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επ’ ευκαιρία του ότι ο κ. Λοβέρδος εµνηµόνευσε τον Κωστή
Στεφανόπουλο, θεωρώ καθήκον µου, για να υπάρχει και στα
Πρακτικά της Βουλής, και απευθύνοµαι και προς τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τον κ. Δένδια, που είναι διαπρεπής νοµικός, τον κ. Μαντά, που δεν είναι νοµικός, αλλά είναι διαπρεπής
γιατρός και τον κ. Λοβέρδο, που είναι καθηγητής Συνταγµατικού
Δικαίου, να τους µεταφέρω ότι ο Κωστής Στεφανόπουλος βρέθηκε µπροστά σε ένα τεράστιο συνταγµατικό πρόβληµα όταν ο
Πρωθυπουργός τότε, ο Ανδρέας Παπανδρέου, νοσηλευόµενος
στο «Ωνάσειο» ήταν διασωληνωµένος και ουδείς µπορούσε να
δώσει γνωµάτευση ότι µετά θα µπορούσε να επανέλθει όχι ως
Πρωθυπουργός, αλλά ακόµα και ως άνθρωπος εν ζωή.
Η χώρα, λοιπόν, είχε συνταγµατικό κενό. Ο Στεφανόπουλος
δεν ήξερε τι να κάνει. Ερχόταν και ζητούσε από εµάς, τους γιατρούς εννοώ, να του πούµε τι να κάνει από πλευράς ιατρικής.
Δηλαδή ρωτούσε: προβλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανανήψει, θα µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του; Να καλέσει ποιον;
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα από ποιον να ενηµερωθεί, αφού οι
γιατροί δεν µπορούσαν να ενηµερώσουν και να πουν ότι εξέλιπε
ο Πρωθυπουργός; Στην Αµερική, όπως ξέρετε, το Σύνταγµα προβλέπει ότι ακόµα και όταν υποστεί νάρκωση ο Πρόεδρος της
Αµερικής, ο Αντιπρόεδρος στον χρόνο της χειρουργικής επεµβάσεως αναλαµβάνει καθήκοντα Προέδρου, γιατί εκεί αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακόµα και πυρηνικού πολέµου.
Εµείς εδώ δεν είχαµε, βέβαια, τέτοιο πρόβληµα πυρηνικού πολέµου. Είχαµε, όµως, µετά από λίγες ηµέρες, αν θυµάστε, τα
Ίµια.
Φανταζόσασταν να συνέβαιναν τα Ίµια λίγες µέρες πιο πριν;
Ποιος θα µπορούσε να πάρει απόφαση και τέτοια απόφαση που
να είναι καθοριστική για τη χώρα; Αυτό λοιπόν το λέω διότι θα
πρέπει να το λάβουν υπ’ όψιν τους εν όψει της µεταβολής του
Συντάγµατος. Υπάρχει συνταγµατικό κενό.
Ο Κωστής Στεφανόπουλος, λοιπόν, για να µην µακρηγορώ,
πήρε πάνω του την ευθύνη και πραγµατικά περάσαµε δύσκολες
ώρες, για να µην πω µέρες, για να δούµε τι θα γίνει. Υπήρχε αδιέξοδο. Και αυτό το καταγράφω, για να υπάρχει και στην ιστορία.
Ο κ. Βρούτσης έχει τώρα τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίµενα σήµερα στη συνεδρίαση, µια τροπολογία που συζητήθηκε
στην επιτροπή και ενσωµατώθηκε στον νόµο, αυτή για τα 859
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εκατοµµύρια, να κάνει την Υπουργό κ. Αχτσιόγλου να έρθει στη
Βουλή να ενηµερώσει για το µε ποια διαδικασία θα πληρωθούν
τα ληξιπρόθεσµα, ποιοι είναι οι µηχανισµοί του Υπουργείου και
τι προετοιµασίες γίνονται.
Εκτιµώ ότι δεν ήρθε για λόγους συνειδητούς, διότι πιθανόν
γνώριζε ότι θα αντιµετωπίσει αµείλικτα ερωτήµατα, τα οποία
έχουν να κάνουν µε την επικαιρότητα, έχουν να κάνουν µε τη διαπραγµάτευση µε τα εργασιακά και µε την οµολογία της, την ειλικρινή θα έλεγα, ότι οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ως Κυβέρνηση έχουν την
απόλυτη ευθύνη για δύο χρόνια καθυστέρησης στα ζητήµατα
των εργασιακών και στη µη επίλυσή τους. Έχουν την απόλυτη
ευθύνη για τη µείωση των µισθών των εργαζοµένων. Έχουν την
απόλυτη ευθύνη ότι η ισχυρή τάση αποκλιµάκωσης φρενάρισε
και επιβραδύνθηκε. Έχουν την απόλυτη ευθύνη για την εικόνα
που παρουσιάζει πλέον η αγορά εργασίας, η οποία για πρώτη
φορά στα δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι µια κόκκινη αγορά εργασίας. Δηλαδή, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης κυριαρχούν,
για πρώτη φορά στην ιστορία της αγοράς εργασίας, απόλυτα
της πλήρους απασχόλησης. Αυτό είναι το έργο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
για αυτό απουσιάζει σήµερα η κυρία Υπουργός, που προς τιµήν
της –όχι διά της απουσίας της, προς τιµήν της- η πρώτη της ανακοίνωση προχθές –η πρώτη που έβγαλε ως δελτίο Τύπου- είναι
µια ανακοίνωση που οµολογεί αυτά που λέω τώρα, κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ. Οµολογεί ότι είναι λάθος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που συµβαίνει σήµερα. Διότι στην πρώτη της ανακοίνωση στο Υπουργείο,
τι κάνει; Επιζητεί και επιδιώκει πλέον στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης να έρθουµε στη συµφωνία που έκανα µαζί µε τον παρευρισκόµενο Βασίλη Κεγκέρογλου στη Γενεύη στις 30-9-2014.
Κλείσαµε µια συµφωνία για τα εργασιακά µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, µε την αιγίδα του ILO. Συµµετείχαν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, εργαζόµενοι και εργοδότες. Και φυσικά θυµίζω
αυτά που ξεχνάτε, κυρία Υπουργέ, και εσείς. Εσείς -δεν ξέρωσβήσατε το tweet σας; Δεν το ξέρω. Όµως, τουλάχιστον αυτά τα
οποία έλεγε επίσηµα ο ΣΥΡΙΖΑ για τη διαπραγµάτευση των εργασιακών σχέσεων ήταν τα εξής: αύξηση του κατώτατου µισθού
στα 751 ευρώ, κατάργηση των ελαστικών µορφών απασχόλησης,
διπλασιασµός του επιδόµατος ανεργίας σε διπλάσιους ανέργους
και επιστροφή του βέτο -που κατήργησα εγώ-, αυτού του απαράδεκτου, τριτοκοσµικού βέτο, µιας παθογένειας που ευθύνεται
για χιλιάδες χαµένες θέσεις απασχόλησης, και πάλι στον
Υπουργό. Αυτά λέγατε.
Τι λέει σήµερα η Κυβέρνηση; Πήγατε σε µια διαπραγµάτευση.
Τα υπερασπιστήκατε αυτά; Τίποτε από αυτά δεν υπερασπιστήκατε. Και πήγατε και κάνετε υποτίθεται και διαρροές περί του ότι
θα αφήσετε το βέτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτω στα Πρακτικά και το καταθέτω και για τους δηµοσιογράφους, οι οποίοι
το αγνοούν, το ΦΕΚ βάσει του οποίου µετά από σαράντα χρόνια
για πρώτη φορά αυτή τη παθογένεια και την στρέβλωση που είχε
το σύστηµα αγοράς εργασίας της χώρας µας δεν την έχει πια.
Δεν είναι ο Υπουργός που θα αποφασίζει, όπως έκανε για σαράντα χρόνια, για τον αν επιτρέπονται ή όχι οµαδικές απολύσεις.
Επρόκειτο για µια στρέβλωση που µας στοίχισε το κλείσιµο χιλιάδων επιχειρήσεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ΦΕΚ, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσον αφορά τώρα το δεύτερο θέµα που σας είπα, την ειλικρινή, την έντιµη οµολογία της κ. Αχτσιόγλου, που όµως, από τη
µια είναι έντιµη και ειλικρινής, αλλά από την άλλη αναγνωρίζει
τις ευθύνες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για όλα τα δεινά στην
αγορά εργασίας στα δύο αυτά χρόνια, και διότι δεν έκλεισε η
αξιολόγηση και για όλα τα υπόλοιπα.
Καταθέτω, λοιπόν, τη συµφωνία, που πετύχαµε στη Γενεύη
στις 30 Σεπτεµβρίου, και την οποία επικαλείται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ,
ως ύστατη γραµµή άµυνας. Την καταθέτω, κυρία Υπουργέ, για
να την δώσετε στην οµόλογό σας στην κυρία Υπουργό, η οποία
την ξέρει και προστρέχει σε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
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στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και τώρα πάω στο εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω
να σας ενηµερώσω µε την ειλικρίνεια που πάντα διαθέτω σε αυτά
τα ζητήµατα. Φυσικά πρώτα δεν µπορούσαµε, δεν µας άκουγε ο
κόσµος διότι επικρατούσαν οι λαϊκισµοί και οι απαράδεκτες, ψεύτικες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που πλέον η σκόνη του λαϊκισµού έπεσε και πλέον µας ακούει ο κόσµος, θα σας πω ότι αυτό
που επιδιώκει σήµερα η Κυβέρνηση για το ζήτηµα των ληξιπροθέσµων όσον αφορά συντάξεις που βρίσκονται σε εκκρεµότητα,
θα είχε λυθεί εδώ και έναν χρόνο και τέλος του 2015 είχε προγραµµατιστεί µε το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ», το οποίο παραµένει ηλεκτρονικά καταγεγραµµένο. Είχαµε καταγράψει -κύριοι
συνάδελφοι, θέλω να ακούσετε το νούµερο- το ασφαλιστικό βιογραφικό, που αποτελεί µια καινοτοµία, µια από τις µεγαλύτερες
µεταρρυθµίσεις που κάναµε, χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ
το δηµόσιο, µε µηδέν ευρώ. Μόνο µε την ηλεκτρονική καταγραφή και την προσπάθεια, το φιλότιµο και την πολιτική πρωτοβουλία, καταγράψαµε 22,8 δισεκατοµµύρια ηµέρες ασφάλισης
και καταγράψαµε ηλεκτρονικά τα τελευταία είκοσι ένα χρόνια.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι αν, µε τον προγραµµατισµό που
είχαµε, γινόταν µια προσπάθεια για το 2015, θα καταγράφονταν
και τα άλλα δέκα χρόνια και η σύνταξη θα έβγαινε σε µία ηµέρα.
Με µαθηµατική βεβαιότητα εκεί θα καταλήξει πολύ σύντοµα η επόµενη διοίκηση της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, διότι είναι
παθογένεια να µη δίνουµε τη σύνταξη στον συνταξιούχο σε µία
ηµέρα ενώ µπορούµε. Όµως η ιδεοληψία του κ. Κατρούγκαλου γιατί πρόκειται περί ιδεοληψίας- όχι µόνο σταµάτησε το θέµα,
αλλά το φρενάρισε, κύριε Μαντά. Το φρενάρισε η αδιαφάνεια και
ο σκοταδισµός και ο µεσαίωνας. Αυτό φέρανε στο Υπουργείο Εργασίας. Όπως, επίσης, σταµάτησαν και το σύστηµα «ΗΛΙΟΣ», τη
µεγαλύτερη, επίσης, µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, που το
χαρτογραφήσαµε, που νικήσαµε τις «µαϊµού»-συντάξεις, που ο
κάθε Βουλευτής, κάθε µήνα θα έβλεπε τη χαρτογράφηση του
ασφαλιστικού µε ακρίβεια cent. Το σταµάτησε ο κ. Κατρούγκαλος
από τον Αύγουστο του 2015, για να µη φαίνονται οι µειώσεις του
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η Αριστερά!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, τι σηµαίνουν τώρα τα 859 εκατοµµύρια, τα οποία καλωσορίζουµε; Η διάταξη είναι θετική και θα το ψηφίσουµε.
Όµως, στην πράξη σηµαίνει και επιβεβαιώνει αυτό που ειπώθηκε
και πριν, ότι το ασφαλιστικό είναι στον «αέρα». Οι υποσχέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης ότι λύθηκε το ασφαλιστικό µετά
την ψήφιση τον Μάιο του 2016, επιβεβαιώνει ακριβώς ότι τα 859
εκατοµµύρια έρχονται από τα ληξιπρόθεσµα που πάνε στο
χρέος. Είναι εκτός εσόδων προϋπολογισµού, δηλαδή, αυτών που
είναι οριοθετηµένα για να πληρώνονται οι συντάξεις, και εσόδων
από τα ασφαλιστικά ταµεία. Άρα είναι κάτι παραπάνω, που πάει
στο χρέος. Δηλαδή, τα 859 εκατοµµύρια θα τα πληρώσει όλα και
πάλι ο ελληνικός λαός, που σηµαίνει ότι δεν λύθηκε το ζήτηµα
του ασφαλιστικού και το ασφαλιστικό, παρ’ ότι έρχονται αυτά
τα 859 εκατοµµύρια, θα παραµείνει ανοικτό.
Υπάρχει ένα ζήτηµα. Η ολοκλήρωση αυτής της εξόφλησης των
ληξιπροθέσµων στις συντάξεις απαιτεί οργάνωση. Για να δοθούν
και να κατανεµηθούν τα 859 εκατοµµύρια θα πρέπει να οργανωθεί το Υπουργείο Εργασίας σε µια πολύ σωστή βάση, για να
βγουν γρήγορα οι συντάξεις, γιατί υπάρχει χρονοδιάγραµµα και
τέλος στην καταβολή. Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι θα πρέπει η
κ. Αχτσιόγλου στην εκκρεµή υπουργική απόφαση, που βάζει ο
νόµος, να απαντήσει πολύ σύντοµα και να οργανώσει οµάδες
στο Υπουργείο Εργασίας που να εκδίδουν τις συντάξεις.
Ερώτηση: Υπάρχει προηγούµενο; Βεβαίως. Πήραµε και εµείς
για το ζήτηµα των εφάπαξ και δώσαµε 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ
και ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εφάπαξ, αλλά το κάναµε και
ξεπληρώσαµε µέχρι και τέλος του 2013. Προσέξτε, γιατί είναι
ένας πήχης πολύ δύσκολος για το Υπουργείο και πρέπει να το
κάνει -µε πληροφορίες που έχω-µέχρι τον Οκτώβριο του 2017.
Εάν δεν το κάνει, τα λεφτά επιστρέφονται.
Πιστεύω και εύχοµαι να πετύχετε. Πιστεύω και εύχοµαι αυτό
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να ολοκληρωθεί και να γίνει πράξη. Τη διάταξη την ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος, Βουλευτής της Χρυσής
Αυγής, για επτά λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει έρθει προς συζήτηση
σήµερα, σύµφωνα µε το οποίο διασφαλίζονται οι τράπεζες, διάφορες µεγάλες πολυεθνικές, οι αµαρτίες του παρελθόντος πάνε
για µια ακόµα φορά, µε έµµεσο ή µε άµεσο τρόπο, να καλυφθούν
και για τους δανειολήπτες, επί της ουσίας, τίποτε απολύτως. Δυστυχώς βλέπουµε την υποκρισία των κυβερνώντων, και των τωρινών αλλά και των προηγούµενων, οι οποίοι λειτουργούν ως
ορντινάντσες των απανταχού τραπεζιτών.
Το λέµε αυτό, διότι -θα το επαναλάβουµε για µια ακόµα φοράόταν υπάρχουν πλέον χιλιάδες τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων υπέρ των δανειοληπτών για όλων των ειδών τα δάνεια -δεν
µιλάµε για τον νόµο Κατσέλη, στον οποίο υπάγεται κάποιος για
ανθρωπιστικούς λόγους και η συζήτηση για το πρόβληµά του θα
γίνει µετά από κάποια χρόνια, µιλάµε για όλων των ειδών τα δάνεια-, σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Συντάγµατος, παράγραφος
5, ορίζεται ρητά ότι οι αποφάσεις δικαστηρίων θα πρέπει να γίνονται αυτοµάτως δεκτές και να εφαρµόζονται από τη διοίκηση,
εννοώντας την κυβέρνηση ή το κράτος και άλλους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Βρούτση, αν θέλετε, λίγο πιο χαµηλά. Κύριε Πρόεδρε,
το πηγαδάκι στα πίσω έδρανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Βρούτση, κύριε Λοβέρδο, λίγη ησυχία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Επαναλαµβάνω ότι αν εφαρµόζατε
το άρθρο 95 του Συντάγµατος, θα σας έλυνε τα χέρια. Και δεν
θα έπρεπε να βρίσκονται εκατοµµύρια συµπολιτών µας σε αυτή
την παραζάλη, σε αυτή τη µέγγενη των τραπεζιτών και των πολιτικών που τους υπηρετούν, αλλά να µπορέσουν να ανασάνουν,
για να προχωρήσουν τη ζωή τους. Όλα, λοιπόν, για τους τραπεζίτες!
Την ίδια ώρα ρυθµίζετε τα τεράστια χρέη χρεοκοπηµένων
δήµων. Για όσους δεν το γνωρίζουν, έγιναν ρυθµίσεις από το ελληνικό κράτος σε τρεις δήµους. Ο Δήµος Φυλής, που είναι ο
δήµος ο οποίος έχει εισπράξει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ,
δισεκατοµµύρια ως αντισταθµιστικά οφέλη για τη χωµατερή των
Άνω Λιοσίων -εκεί που λέµε στη Φυλή-, παρ’ όλα αυτά έχει καµµιά
πεντακοσαριά εκατοµµύρια ευρώ χρέη και έκανε µια ρύθµιση,
παρακαλώ, που θα την αποπληρώσει σε δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα χρόνια. Και απλοί Έλληνες πολίτες, µικροµεσαίοι, παρακαλούν για να υπαχθούν στις τριάντα έξι δόσεις στη ΔΕΗ ή το
κράτος να τους πετάξει το ξεροκόµµατο και να επιτρέψει τις
εκατό δόσεις στους ελεύθερους επαγγελµατίες και σε όλους
όσους οφείλουν χρήµατα στο ελληνικό δηµόσιο! Είναι άλλοι δύο
δήµοι, ο Δήµος Πειραιά που θα αποπληρώσει σε δεκατρία χρόνια, εάν δεν κάνω λάθος, και ο Δήµος Αµαρουσίου που θα αποπληρώσει σε µόλις εκατόν εξήντα έξι χρόνια τις υποχρεώσεις
του.
Την ίδια ώρα κατάσχουν τις περιουσίες των συµπατριωτών
µας, των διαφόρων ελεύθερων επαγγελµατιών, των µικροµεσαίων, για πολύ µικρότερα ποσά ή οι δήµοι για 400, 500 ή 600
ευρώ. Τι ειρωνεία! Τι ξεφτίλα!
Την ίδια ώρα που κάνετε όλα αυτά, ξαναφέρνετε εδώ τροπολογία για να χρεωθεί ξανά ο ελληνικός λαός για το πολλάκις χρεοκοπηµένο Μέγαρο Μουσικής, αυτό το µνηµείο αίσχους, αυτό
το µνηµείο το οποίο χρέωσε το ελληνικό κράτος, τους Έλληνες
πολίτες µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, µε θαλασσοδάνεια
απλήρωτα, και που όταν κατέρρευσαν όλα το πήρε το κράτος
υπό τη σκέπη του, για να συνεχίζει να το πληρώνει και οτιδήποτε
άλλο. Αλήθεια, δώσατε τα «φιλέτα» έναντι πινακίου φακής. Όσο
είναι τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής, για τόσο περίπου δώσατε
ολόκληρο το λιµάνι του Πειραιά και κάτι παραπάνω, ενώ θα µπορούσατε να διευκολύνετε, επαναλαµβάνω, και τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. Όπως είπε και ο εισηγητής µας, ο κ.
Γερµενής, στέλεχος µάλιστα της Νέας Δηµοκρατίας έστειλε επι-
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στολή στην επιτροπή που λέει ότι θα πρέπει να υπαχθούν όλοι
όσοι είχαν συνάψει δάνειο σε ελβετικό φράγκο, κι όχι από τούδε
και στο εξής, αλλά να ισχύσει αναδροµικά ο νόµος. Πολύ σωστά.
Αν ήθελε το ελληνικό κράτος, θα µπορούσε να είχε διευκολύνει
όλες αυτές τις οµάδες πολιτών, αλλά δεν το κάνει, πολύ απλά
γιατί δεν ενδιαφέρεται για τους Έλληνες πολίτες. Την ίδια ώρα,
επαναλαµβάνουµε, θα µπορούσε να διευκολύνει και τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Γιατί διαβάζουµε τώρα ότι ετοιµάζετε να
φέρετε κάποια στιγµή νοµοσχέδιο, µε τη σύµφωνη γνώµη των
δανειστών, έτσι ώστε να υπάρξει κούρεµα χρέους όχι για τους
µικροµεσαίους, αλλά για πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, όπως ήταν
τα «CARREFOUR» και άλλες.
Μα, αν δεν στηρίξετε τους µικροµεσαίους που είναι οι πραγµατικοί στυλοβάτες µιας οικονοµίας, τότε ποιον θα στηρίξετε;
Τις διάφορες πολυεθνικές, οι οποίες πάνε κι έρχονται, ο οποίες
µπορεί να φύγουν ή να αλλάξουν τις έδρες τους και να κάνουν
το οτιδήποτε; Είστε πολύ λάθος σε όλα όσα συµβαίνουν αυτή τη
στιγµή στην πατρίδα µας, αλλά και σε ολόκληρο το παγκόσµιο
γίγνεσθαι. Ανοίξτε επιτέλους τα µάτια σας, έστω και αυτή την
ύστατη ώρα. Προσπαθήστε να σπάσετε τα δεσµά σας, αν ξέρετε
πώς. Διότι µπορεί να σας αρέσουν αυτά τα δεσµά και να σας βολεύουν και οι θέσεις, οι οποίες σας κρατούν σε αυτά τα δεσµά.
Όλος ο κόσµος αλλάζει. Ο νέος Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών εξήγγειλε ότι θα καταργήσει αυτές τις µεγάλες συµφωνίες εµπορίου, τη λεγόµενη TTP, µε τις ασιατικές χώρες και τις
χώρες του Ειρηνικού και όπως καταλαβαίνετε θα καταγγείλει και
δεν θα ισχύσει από ό,τι φαίνεται και η περίφηµη TTIP που εσείς
µε χέρια και µε πόδια, παρ’ότι λέτε άλλα, θα την ψηφίσετε.
Ο κόσµος αλλάζει. Δίπλα µας ο Πρόεδρος της Τουρκίας, ο
Ερντογάν, αµφισβητεί ευθέως πλέον -και δεν είναι γραφικότητες
αυτά-, τη Συνθήκη της Λωζάνης, τη Συνθήκη του Μοντρέ για τα
Δαρδανέλια. Εσείς αντί να του αντιτάξετε τη Συνθήκη των Σεβρών ή άλλα πράγµατα, να προετοιµαστείτε, δεν βγάζετε ούτε
επίσηµες ανακοινώσεις πλέον. Το Υπουργείο τις βγάζει µε καθυστέρηση, αφού έχουν βγάλει όλοι οι υπόλοιποι. Η Τουρκία σε
δύο χρόνια παραλαµβάνει αεροσκάφη πέµπτης γενιάς, F35 και
εσείς έχετε παραµείνει µε F16 ή µε αεροσκάφη του πολέµου του
Βιετνάµ ή µε Φάντοµ και δεν κάνετε τίποτα απολύτως. Και φυσικά
δεν κοιτάτε και σε προσιτές λύσεις, όπως θα ήταν η προµήθεια
αεροσκαφών από τη Ρωσία µε πολύ ευνοϊκούς όρους, γιατί η
Ρωσία είναι ο στρατηγικός µας εχθρός και εµείς θα πρέπει να
παραµείνουµε έρµαιοι και υποτακτικοί, σκλάβοι προσδεµένοι σε
άλλα άρµατα, τα οποία όµως δεν µας εξασφαλίζουν επ’ ουδενί.
Βλέπουµε ότι ακόµα και Αλβανοί, οι κατσαπλιάδες έχουν ξυπνήσει, σας αµφισβητούν, σας ξεφτιλίζουν καθηµερινά. Τώρα
πλέον, εκτός από τους Τσάµηδες θέτουν και ζητήµατα για το
Ιόνιο και ένα κάρο ζητήµατα και εσείς δεν κάνετε τίποτα, παρά
µόνο χασκογελάτε και νοµίζετε ότι έτσι µπορείτε να κρατήσετε
τα πράγµατα. Όσες φορές κι αν ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
πει ότι υπάρχουν συνθήκες και πρέπει να τηρούνται, η πραγµατικότητα τον διαψεύδει περίτρανα. Αν δεν πάρουµε τα µέτρα
µας, µια µέρα θα βρεθούµε προ εκπλήξεως και δεν θα µπορούµε
να κάνουµε τίποτα.
Βλέπουµε ότι ο κόσµος αλλάζει, πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως. Επιµένετε στο εµπάργκο κατά της Ρωσίας. Μόλις σήµερα
γράφουν οι εφηµερίδες τα στατιστικά για τον τουρισµό του Σεπτεµβρίου και του Οκτωβρίου. Οι Βρετανοί µε το Brexit και οι
Ρώσοι µε το εµπάργκο αύξησαν τα έσοδα για το ελληνικό κράτος
κι εσείς παρ’ όλα αυτά επιµένετε σε τραγικές πρακτικές. Μέχρι
και ο Αρχιεπίσκοπος της Αγγλίας έκανε δηλώσεις γι’ αυτό το αίσχος το οποίο συµβαίνει µε την πατρίδα µας, µε αυτόν τον οικονοµικό «στραγγαλισµό». Ποιος; Ο Αρχιεπίσκοπος της Αγγλίας και
εδώ δεν µιλάει κανείς από τους δικούς µας. Όλο το πολιτικό σύστηµα θέλετε ντε και καλά να µας πείσετε ότι είναι µονόδροµος
να παραµείνουµε στο ευρώ, να παραµείνουµε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, να ψηφίζουµε µνηµόνια σαν το τέταρτο που θα έλθει σε
λίγες µέρες, που ό,τι κι αν κάνετε δεν µπορείτε να το αποφύγετε.
Η λύση είναι µία για να µπορέσει να ανασάνει ο ελληνικός λαός
επιτέλους. Λογιστικός έλεγχος του χρέους, διαγραφή του χρέους, διεκδίκηση του κατοχικού δανείου, πρωτογενής παραγωγή,
προάσπισή της πάση θυσία, Έλληνα εργαζόµενο και ελληνικά
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προϊόντα. Όχι να προσπαθείτε µε κάθε τρόπο, µέσω διαφόρων
ΜΚΟ µέσω «ανθρωπιστικών» καταστάσεων να θέλετε ντε και
καλά να φέρετε εδώ εκατοντάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες,
αλλόφυλους, αλλόθρησκους, µουσουλµάνους, τζιχαντιστές, να
κατσικωθούν εδώ εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
Επιστροφή στο εθνικό νόµισµα, συντεταγµένα και οργανωµένα
µπας και σωθούµε. Γιατί, όπως έλεγε και ο Ξενοφώντας, «αν θες
να υποτάξεις κάποιον φτωχοποίησέ τον».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Η Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Παπανάτσιου έχει τον λόγο για
δεκαοκτώ λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σχετικά µε την αναφορά των κ.κ. Λοβέρδο και Βρούτση στη νέα Υπουργό Εργασίας,
θα ήθελα να πω το εξής: η δύναµη των νέων ανθρώπων, που
εµείς εµπιστευόµαστε είναι πάρα πολύ σηµαντική, γι’ αυτό και
όλοι ασχολούνται µε τις δηλώσεις της νέας Υπουργού. Εµπιστευόµαστε τους νέους, όπως και την κ. Αχτσιόγλου και τον κ.
Τζανακόπουλο. Θα επιτύχουν το έργο τους και θα επιτύχει το
έργο της η Κυβέρνηση.
Όσον αφορά και κάποια ζητήµατα στα οποία αναφέρθηκε ο κ.
Μανιάτης για το Washington Group, δεν θα αναφερθώ περισσότερο. Αναφέρθηκε ο κ. Συρµαλένιος, οπότε να µην επαναλαµβάνω, γιατί έχω αρκετά άλλα πράγµατα να πω.
Για τα εθνικά θέµατα που αναφέρθηκαν από τον κ. Λοβέρδο.
Κατ’ αρχάς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν µπορούσε να έχει
επιβεβαίωση της είδησης και γι’ αυτό δεν αναφέρθηκε στην είδηση.
Από εκεί και µετά, οι δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών
είναι ξεκάθαρες. Στον αναθεωρητισµό που διατυπώνεται κατ’
επανάληψη από την τουρκική ηγεσία, η Ελλάδα αντιπαρατάσσει
την προσήλωσή της στη διασφάλιση της διεθνούς νοµιµότητας,
της ειρήνης και της σταθερότητας. Δηλώσεις αµφισβήτησης της
Συνθήκης της Λωζάνης είναι απαράδεκτες. Αυτή είναι η θέση της
ελληνικής Κυβέρνησης -διατυπώνεται παντού- για τα εθνικά θέµατα. Δεν µπορούµε να κάνουµε παιχνίδια. Ας προσέξουµε όλοι
µας.
Αναφερόµενη τώρα στα ζητήµατα του νοµοσχεδίου, αρχικά θα
ήθελα να ευχαριστήσω για την ποιότητα και το επίπεδο της συζήτηση στις επιτροπές από όλους τους εισηγητές και τους Βουλευτές που παρευρέθηκαν. Ακούσαµε µε προσοχή τόσο τους
φορείς όσο και τους εισηγητές της Αντιπολίτευσης και θα λάβουµε υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις τους, εξετάζοντας τη δυνατότητα εφαρµογής τους είτε στο άµεσο είτε στο έµµεσο µέλλον.
Το παρόν νοµοσχέδιο εναρµονίζει την ελληνική νοµοθεσία µε
την οδηγία 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία
και την τροποποίηση της οδηγίας 2008. Η εναρµόνιση αυτή χαρακτηρίστηκε ως θετική από το σύνολο σχεδόν των κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης αλλά και από τους φορείς που τοποθετήθηκαν στην επιτροπή.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί ενσωµάτωση µιας ρύθµισης
που στοχεύει στην προστασία των δανειοληπτών, από µια αγορά
που αδυνατούσε να αυτορρυθµιστεί, δηµιουργώντας προβλήµατα στους δανειολήπτες και στην οικονοµία γενικότερα, προβλήµατα που, ως γνωστόν, δηµιουργήθηκαν ως απόηχος της
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
Καταργεί ουσιαστικά τα ψιλά γράµµατα από τις δανειακές
συµβάσεις και προχωρά στην ενηµέρωση και την προστασία του
καταναλωτή.
Για πρώτη φορά έχουµε µια οδηγία µε δεσµευτικό περιεχόµενο για τις ενυπόθηκες δανειακές συµβάσεις, µια οδηγία που
προβλέπει κυρώσεις στους παραβάτες, προστατεύει ουσιαστικά
τους καταναλωτές.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την ελληνική αγορά, διότι
δεν υπήρχε µέχρι σήµερα ανάλογη ρύθµιση στην ελληνική νοµοθεσία. Το µόνο που υπήρχε ήταν ο Κώδικας Δεοντολογίας της
Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος, όντας µη δεσµευτικός, δεν
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προέβλεπε κυρώσεις και ως εκ τούτου κατέληγε κενό γράµµα,
αφήνοντας τους δανειολήπτες ουσιαστικά απροστάτευτους.
Όσον αφορά τις διατάξεις του δευτέρου µέρους του νοµοσχεδίου, για τις οποίες τοποθετηθήκαµε αναλυτικά στις επιτροπές,
έχουν σκοπό να αντιµετωπίσουν χρόνια προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και να ρυθµίσουν αδικίες που είτε παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια είτε δεν είχαν διορθωθεί από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις.
Για παράδειγµα, το άρθρο 44, για τη διαφάνεια σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις, ενισχύει αποτελεσµατικά τον έλεγχο, ώστε
να µην υπάρχει κανένα θολό τοπίο και καµµία σκιά.
Επίσης, το άρθρο 46 δίνει τη δυνατότητα ανάθεσης από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους σε εµπειρογνώµονες νοµικούς ή τεχνικούς της διενέργειας εµπειρογνωµοσύνης σε διαιτητικά
δικαστήρια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς είναι συχνό
φαινόµενο σε διεθνή διαιτητικά δικαστήρια να απαιτείται η προσκόµιση πραγµατογνωµοσύνης σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια, της τάξεως των δέκα ηµερών. Είναι προφανές ότι αυτές οι
χρονικότητες καθιστούν αδύνατη τη συνήθη διαδικασία για µια
πραγµατογνωµοσύνη, µε αποτέλεσµα η χώρα να κινδυνεύει να
παρουσιαστεί σε αυτά τα δικαστήρια ουσιαστικά απροετοίµαστη,
κάτι το οποίο θα είχε ένα δυσθεώρητο δηµοσιονοµικό κόστος,
σε περίπτωση καταδίκης µας ύψους εκατοντάδων εκατοµµυρίων,
και συνεπώς θα ήταν διαφορετικής τάξης µεγέθους από το κόστος της ίδιας της πραγµατογνωµοσύνης.
Αναφορικά µε το θέµα των δανείων σε ξένο νόµισµα, που
ακούστηκε από τους εισηγητές των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, το άρθρο 22 του παρόντος νοµοσχεδίου, υπάρχει και η πρόβλεψη η σύµβαση πίστωσης να συνοδεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια
αυτής µε χρηµατοπιστωτικό µέσο αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου.
Αναφορικά µε το θέµα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, είναι
ένα ζήτηµα το οποίο δεν αφορά την παρούσα εναρµόνιση µε την
οδηγία και θα εξετασθεί, ώστε να λυθεί σε κάποιο µελλοντικό νοµοσχέδιο. Δεσµευτήκαµε, εξάλλου και στις επιτροπές ότι θα το
δούµε στο µέλλον.
Επίσης, αναφορικά µε τις προτάσεις που κατέθεσε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, εξετάζονται ήδη από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Τη µία πρότασή του την κάναµε δεκτή, για τις πέντε µέρες.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες, σε µελλοντικά νοµοσχέδια θα µπορέσουµε να φέρουµε τις απαραίτητες τροπολογίες.
Όσον αφορά για το Μέγαρο Μουσικής, στο οποίο αναφέρθηκε
και ο κ. Λοβέρδος. Πρόκειται για µια ρύθµιση που χορηγεί απαλλαγή στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από την υποχρέωση προσκόµισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Δεν έχει να κάνει επί της ουσίας για όλα αυτά τα ζητήµατα
που έβαλε ο κ. Λοβέρδος. Η απαλλαγή έχει προσωρινό χαρακτήρα, δηλαδή από την έναρξη ισχύος της διάταξης µέχρι το
τέλος του Φεβρουαρίου του 2017. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι
ήδη έχει οριστεί διαχειριστικός έλεγχος για το Μέγαρο Μουσικής
µέσα στον Οκτώβριο του 2016.
Κατά το ίδιο περιορισµένο διάστηµα, µέχρι τέλος Φεβρουαρίου
2017, δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύσεως συµψηφισµού
σε βάρος του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και αναστέλλονται οι πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης,
καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού
µέτρου. Η προτεινόµενη ρύθµιση διευκολύνει τη συνέχιση λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής, µε την παροχή δυνατότητας είσπραξης της κρατικής επιχορήγησης ή άλλων οφειλόµενων από
τρίτους ποσών, ώστε να γίνει δυνατή η πληρωµή της µισθοδοσίας
των εργαζοµένων αλλά και η εξυπηρέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εξυπακούεται ότι η
ρύθµιση δεν συνεπάγεται την απαλλαγή του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από την υποχρέωση εκπλήρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών του υποχρεώσεων.
Όσον αφορά το άρθρο 56, η προώθηση της εν λόγω ρύθµισης
αφορά δαπάνες µισθωµάτων για κτήρια όπου στεγάζονται φορείς της κεντρικής διοίκησης, δαπάνες οι οποίες έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσµες και δεν πληρώθηκαν κυρίως λόγω της έκδοσης
των νέων οργανισµών των Υπουργείων κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2014 και της επακόλουθης αναδιάρθρωσής τους. Για
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τον ίδιο λόγο, καθυστέρησαν οι µεταφορές των πιστώσεων και
κατά συνέπεια δεν τηρήθηκαν οι δηµοσιολογιστικές διατάξεις
υπερανάληψης υποχρεώσεων.
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αναλαµβάνονται από την αρχή
του οικονοµικού έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό, µε πίνακες
που καταρτίζονται από τους διατάκτες βάσει των σχετικών πιστωτικών συµβάσεων και σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού, απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης, ύπαρξη
και δέσµευση της πίστωσης.
Η προτεινόµενη διάταξη διευκολύνει την πληρωµή των δικαιούχων, συµβάλλει στην αποφυγή εµπλοκής του ελληνικού δηµοσίου
σε σχετικές δικαστικές διενέξεις και ενισχύει την εµπιστοσύνη των
πιστωτών του δηµοσίου προς το κράτος.
Για το άρθρο 57, στο πλαίσιο της σύµβασης χρηµατοδοτικής
διευκόλυνσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας –
είναι για το επίµαχο άρθρο που θέλανε και την καινούργια
Υπουργό Εργασίας- προβλέπεται η υποχρέωση εκκαθάρισης των
καθυστερούµενων οφειλών των εκκρεµών αιτήσεων επιστροφής
φόρου. Εδώ για αυτό ακριβώς δεν αναφέρεται µόνο στα ασφαλιστικά, αλλά αναφέρεται και στις εκκρεµείς αιτήσεις επιστροφής φόρου -είναι θέµα κατά κύριο λόγο του Υπουργείου
Οικονοµικών και όχι του Υπουργείου Εργασίας- καθώς επίσης
και των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Με το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο έχει προβλεφθεί η δυνατότητα επιχορήγησης των φορέων της Κυβέρνησης για την εξόφληση αποκλειστικά ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς
τρίτους. Με την προτεινόµενη διάταξη συµπληρώνεται το θεσµικό πλαίσιο, ώστε να γίνει η επιτάχυνση του ρυθµού εκκαθάρισης των αιτήσεων συνταξιοδότησης µε χρηµατοδότηση από
τον ESM.
Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται ότι, εφόσον οι φορείς της Κυβέρνησης δεν επιστρέψουν έγκαιρα το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης, δεν θα επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισµός µε
απώλεια εσόδων, καθώς δεν διενεργείται αντιστοίχου ύψους παρακράτηση από άλλες µεταβιβάσεις προς τους φορείς αυτούς.
Με την εκκαθάριση των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης
από την ειδική χρηµατοδότηση του ESM προκύπτει δαπάνη 859
εκατοµµυρίων ευρώ για το έτος 2017. Ωστόσο, η εν λόγω δαπάνη δεν θέτει σε κίνδυνο τους στόχους που έχουν τεθεί στη
σύµβαση χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης, καθότι εξαιρείται από
το αποτέλεσµα της γενικής κυβέρνησης, σύµφωνα µε τους
όρους της εν λόγω σύµβασης.
Θα αναφερθώ λίγο και στην τελευταία τροπολογία που έχουµε
φέρει, του Υπουργείου Οικονοµικών. Στο άρθρο 1, µε την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού που προβλέπεται στις συµβάσεις αποφυγής διπλής
φορολογίας και αφορά την περίπτωση της διόρθωσης των κερδών των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µεταξύ κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο άρθρο 2 οι προτεινόµενες διατάξεις στοχεύουν στην αποφυγή καταστρατηγήσεων των σχετικών διατάξεων των άρθρων
53 και 54 του ν.4172/2013 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Στο άρθρο 3, µε τις διατάξεις των άρθρων 52 ως 55 του
ν.4172/2013, χορηγήθηκαν φορολογικά κίνητρα σε µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων. Με την τροπολογία, αφ’ ενός παρέχεται ένα
πλήρες πλαίσιο κινήτρων και αφ’ ετέρου υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση των µετασχηµατισµών αποκλειστικά από τον ν.4172/2013.
Για τον Συνήγορο του Καταναλωτή, που αναφέρθηκε από τον
κ. Μπούρα, είπα ότι για τις πέντε µέρες έγινε αποδεκτό µε νοµοθετική ρύθµιση.
Για το άρθρο 17 χρειάζεται λίγος περισσότερος χρόνος επεξεργασίας και ενδεχοµένως να τροποποιηθεί πολύ σύντοµα.
Για το άρθρο 23 µέσα στην αιτιολογική έκθεση είναι ξεκάθαρο
ότι προβλέπεται η προσβασιµότητα, εφόσον οι δείκτες, πέραν
του ότι είναι σαφείς και αντικειµενικοί, είναι και προσιτοί. Οπότε
νοµίζουµε ότι γι’ αυτό το θέµα δεν απαιτείται κάτι άλλο.
Για το άρθρο 17 δεσµευόµαστε να το επεξεργαστούµε και να
το φέρουµε σε επόµενη τροπολογία.
Όσον αφορά στους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, έχουµε
ακούσει και τους φορείς στις επιτροπές και τους εισηγητές της
Αντιπολίτευσης. Πρόθεσή µας είναι στο εγγύς µέλλον να επανα-
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φέρουµε τη διάταξη της παράτασης του χρόνου εναρµόνισης
του καταστατικού του οικοδοµικών συνεταιρισµών. Προς το
παρόν, δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο, µε την προϋπόθεση της µη ύπαρξης φορολογικής ενηµερότητας.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο εναρµονίζει την ελληνική νοµοθεσία προς όφελος των πολιτών. Πιστεύουµε ότι εξασφαλίζουµε
έτσι την προστασία και την πλήρη ενηµέρωσή τους.
Για όποια άλλα ζητήµατα έχουµε, στις δευτερολογίες θα επανέλθω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σύµφωνα και µε τον
Κανονισµό, έχω πραγµατική ανάγκη –θα το δείτε και από το περιεχόµενο- να τοποθετηθώ για δυο λεπτά. Είναι δικαίωµα κάθε
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ανά πάσα οµιλία Υπουργού. Δύο
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είναι έτσι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν µπορείτε να τοποθετηθείτε παραπάνω. Πήγατε στα δεκαέξι λεπτά προηγουµένως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έχω κανέναν λόγο να µιλήσω παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Δένδια, δέχεστε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι θα πει «δέχεται»; Είναι δικαίωµά
µου, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πάνω που πήγα να δεχθώ, λέτε ότι είναι
δικαίωµά σας. Είναι, αλλά δεν είναι να προταχθείτε από µένα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό, ναι.
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Τα δύο λεπτά που λέει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ζήτησα κάτι που
ήταν στη διακριτική σας ευχέρεια. Ζήτησα κάτι που ο Κανονισµός
το ορίζει, προκειµένου να υπάρχει ανταπόκριση στον διάλογο
που ανοίγει ένας Βουλευτής, απαντάει ο Υπουργός και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος επανέρχεται, κατά τη διαδικασία του
Κανονισµού.
Κυρία Υφυπουργέ, εδώ µας ακούνε. Δεν είµαστε µεταξύ µας.
Είστε Υπουργός της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Αυτά που λέτε
ακούγονται και εκτός Αιθούσης και εκτός συνόρων. Εγώ έκανα
µια κριτική προσπαθώντας –γιατί έτσι οφείλω κατά τη δεοντολογία της πολιτικής- να µη ρίξω ευθύνες σε έναν Υφυπουργό δεκαπέντε ηµερών για όσα χθες δήλωσε ως άγνοια σε ό,τι αφορά
τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου. Μου απαντάτε ότι ο Υφυπουργός δεν µπορούσε; Είναι δυνατόν;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν απάντησα αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να λέγονται αυτά τα πράγµατα; Ο Υφυπουργός δεν µπορούσε. Το
Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι υποχρεωµένο να ενηµερώνει
την Κυβέρνηση; Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά; Ο πολίτης οµολογία ανικανότητας εισπράττει. Χρειάζεται προσοχή.
Σε ό,τι αφορά στο Μέγαρο, εσείς εξηγείτε µια τροπολογία που
ενσωµατώθηκε. Εγώ δεν σας ζήτησα εξήγηση. Το θέµα το ξέρω
καλά, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Σας είπα γιατί, αντί να
φέρετε αυτή τη ρύθµιση που είναι δίµηνη, µέχρι τον Φεβρουάριο,
δεν φέρνετε τη ρύθµιση που θα καλύψει το κενό που προέκυψε
από κακή και εσφαλµένη ερµηνεία του νόµου. Εµείς ξέρουµε τι
ψηφίσαµε. Να πάει πριν το 2012, δηλαδή; Και θα ξαναέρθετε εδώ
σε δύο µήνες µε την ίδια τροπολογία. Και µου απαντάτε για διαχειριστικούς ελέγχους και για άλλα θέµατα.
Εγώ δεν σας είπα γι’ αυτά. Σας είπα γιατί διαλέγετε µια µέθοδο
που θα σας ξαναφέρει εδώ σε δυο µήνες και θα ταλαιπωρείτε τη
Βουλή και τους εργαζοµένους και τη διοίκηση του Μεγάρου.
Αυτά σας είπα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Υφυπουργέ,
νοµίζω ότι εκτρεπόµεθα από τη συζήτηση, διότι ο κ. Λοβέρδος
ζήτησε να µιλήσει πριν από σας, γιατί είχε κάποιον λόγο, ενώ κανονικά έπρεπε να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
µετά από σας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’ - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΠΡΩΙ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Για πέντε δευτερόλεπτα θέλω τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα γινόταν µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, όχι
όµως να κάνουµε µετά διαλογική συζήτηση. Θα προχωρήσουµε
στον κ. Δένδια.
Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κατ’ αρχάς, δεν είπα ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν το
ήξερε. Δεν είχε την επιβεβαίωση της είδησης, είπα, όταν µίλησε
στους συντάκτες.
Από κει και πέρα, όσον αφορά το Μέγαρο, φέρνουµε την τροπολογία και τις ηµεροµηνίες µέχρι τότε. Έχει ήδη ξεκινήσει και
ο διαχειριστικός έλεγχος, θα προχωρήσει, οπότε, αν χρειαστεί,
µπορεί να την ξαναφέρουµε. Δεν είµαστε αρνητικοί σε αυτό.
Αλλά, από τη στιγµή που ξεκινάει και ο διαχειριστικός έλεγχος,
δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι περισσότερο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Έχει σχέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δένδιας.
Παρακαλώ, κύριε Δένδια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, κατ’ αρχάς επί
του νοµοσχεδίου, νοµίζω, υπήρξε εκτενής και επαρκής τοποθέτηση του επιµελούς εισηγητή της Μειοψηφίας, του κ. Θανάση
Μπούρα. Σας έθεσε ορισµένα θέµατα. Πρέπει να επαινέσω και
να υπογραµµίσω, δε, ότι προσκόµισε και υπογράµµισε τις τοποθετήσεις του Συνήγορου του Καταναλωτή, οι οποίες νοµίζω, από
τα Πρακτικά που τις είδα, ότι ήταν σε απολύτως θετική κατεύθυνση και νοµίζω ότι είναι χρήσιµο και το Υπουργείο να τις λάβει
υπ’ όψιν του.
Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω την τοποθέτησή σας για το
θέµα των δανείων σε ελβετικό φράγκο και τη διάθεση της Κυβέρνησης να ασχοληθεί µε αυτό. Είναι βέβαιο ότι είναι ένας πολύ
µεγάλος αριθµός. Η αξία του ελβετικού φράγκου έχει εκτοξευθεί, έχει φέρει πάρα πολλούς συµπολίτες µας σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Πίστεψαν κατ’ αρχάς ότι τα χαµηλά επιτόκια είναι
µια οδός προς λύση των προβληµάτων τους, η αύξηση της αξίας
του νοµίσµατος έχει ανατρέψει κάθε λογική λήψεως των δανείων
αυτών σε ελβετικό φράγκο.
Χαιρετίζω, λοιπόν, τη δέσµευση της Κυβέρνησης ότι θα ασχοληθεί. Πρέπει όµως σε αυτό να σηµειώσω ότι η ενασχόληση µε
αυτά τα θέµατα έχει έννοια όταν γίνεται έγκαιρα. Δεν έχει έννοια
όταν καθυστερεί. Πρέπει να πω, επίσης, ότι η Κυβέρνηση έχει
καθυστερήσει εξαιρετικά σε µια πολύ µεγάλη σειρά ζητηµάτων.
Ένα από αυτά είναι τα κόκκινα δάνεια.
Επί δύο χρόνια, µε διάφορες δικαιολογίες, ο νόµος ο οποίος
νοµοθετήθηκε από τη Νέα Δηµοκρατία -φέρει στην αγορά το
όνοµά µου- δεν εφαρµόστηκε, µε τη δικαιολογία µιας καλύτερης
νοµοθετικής παρέµβασης. Στην πραγµατικότητα η παρέµβαση
αυτή επί δύο χρόνια δεν έχει έρθει και απλώς εκτοξεύτηκε ο
αριθµός των κόκκινων δανείων άνω των 100 δισεκατοµµυρίων,
νούµερο ιλιγγιώδες για το µέγεθος της ελληνικής οικονοµίας,
νούµερο ιλιγγιώδες και για τα παγκόσµια δεδοµένα.
Θα ήθελα να κάνω και µια µικρή τοποθέτηση για το θέµα του
Μεγάρου Μουσικής. Οφείλω να πω κι εγώ ότι δεν καταλαβαίνω
αυτή τη ρύθµιση. Μάλλον, εξ ανάγκης εµείς δεν έχουµε λόγο να
µη θέλουµε να πληρωθούν οι εργαζόµενοι, αλλά εδώ ενεφανίσθη
στο πλαίσιο της Εθνικής Αντιπροσωπείας µια συνολική κατανόηση. Το Μέγαρο Μουσικής µεταβιβάστηκε στο ελληνικό δηµόσιο έναντι αναλήψεως των δανειακών υποχρεώσεων του νοµικού
προσώπου. Αυτό θα πρέπει κάποια στιγµή να εφαρµοστεί, να µην
ξανάρθουµε στη λογική των αέναων παρατάσεων, ώστε να µπορέσει να έχει και µια εκλογίκευση στην καθηµερινή ζωή το νοµοθετικό έργο.
Αυτό το οποίο είπε η κυρία Υπουργός περί διαχειριστικού ελέγχου, ουδείς έχει καµµία αντίρρηση να γίνει οιοσδήποτε έλεγχος.
Ο έλεγχος αυτός, και ο πιθανός καταλογισµός, αν υπάρξει, δεν
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έχει τίποτα να κάνει µε το ποιος είναι ο νοµικά φορέας της δανειακής υποχρέωσης. Είναι άσχετο το ένα µε το άλλο. Εάν τώρα
κατά τη λήψη των δανείων ή καθ’ οιοδήποτε άλλο στάδιο υπήρξε
θέµα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, είναι θέµα αστικών αποζηµιώσεων πιθανόν, είναι θέµα ποινικών ευθυνών, αν κάτι τέτοιο προκύψει, αλλά δεν έχει να κάνει µε το γεγονός ότι στη διατύπωση
την οποία εµείς ψηφίσαµε εδώ, το ελληνικό δηµόσιο ανεδέχθη
το δάνειο. Από κει και πέρα δικαιούται το ελληνικό δηµόσιο να
ζητήσει τα ρέστα από οποιονδήποτε. Απολύτως κατανοητό. Κι
εµείς µαζί σας. Είναι άσχετο το ένα θέµα από το άλλο, τουλάχιστον στη δική µου αντίληψη δεν µου εξηγήθηκε ούτε από την
απάντηση στον κύριο συνάδελφο γιατί αυτά τα δύο πράγµατα
είναι σχετικά.
Έρχοµαι στις τροπολογίες.
Κυρία Υπουργέ, θέλω να σας είµαι ειλικρινής, µας ενοχλεί
πάρα πολύ –το έχουµε πει εκατό φορές, είστε νέα Υπουργός και
δεν έχετε ευθύνη για το παρελθόν, έχετε όµως ευθύνη για το
µέλλον- η κυβερνητική τακτική των διαρκών και συνεχών εκπρόθεσµων τροπολογιών και µάλιστα τροπολογιών ιδιαίτερα περιπεπλεγµένου περιεχοµένου, όπως η υπ’ αριθµόν 759/125.
Δεν είναι αυτά πράγµατα που συνιστούν σοβαρή νοµοθέτηση
και δεν είναι πράγµατα αυτά που συνιστούν σοβαρό κράτος. Εδώ
αυτή η τροπολογία ρυθµίζει σοβαρά θέµατα, όπως η διαδικασία
αµοιβαίου διακανονισµού κατ’ εφαρµογήν συµβάσεων αποφυγής
διπλής φορολογίας, η παροχή φορολογικών κινήτρων για µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων και άλλα. Οι µετασχηµατισµοί επιχειρήσεων παρεµπιπτόντως ήδη από τον ν.1297/72, τον ν.2166/93
είναι θέµα ούτως ή άλλως πολύπλοκο.
Είναι δυνατόν εδώ, έστω και µε διάθεση απαλλαγής από φορολογικά βάρη, να έρχεται µια εµβόλιµη τροπολογία, ξαφνικά,
σε ένα άσχετο νοµοθέτηµα ενσωµάτωσης µιας ευρωπαϊκής οδηγίας;
Εάν θέλει η Κυβέρνηση θετικά να παρέµβει στο ζήτηµα του µετασχηµατισµού των επιχειρήσεων, κι εµείς µαζί σας. Εάν θέλει
να απαλλάξει τον ελληνικό επιχειρηµατικό κόσµο από φορολογικά βάρη και επιβαρύνσεις, κι εµείς µαζί σας, αλλά µε σοβαρότητα, όχι µε µια τροπολογία διατυπωµένη κατά περίεργο τρόπο,
εµβαλωµατική και µάλιστα σε άσχετο νοµοθέτηµα.
Ποιο είναι το επείγον; Γιατί δεν θα µπορούσατε να φέρετε µια
νοµοθετική ρύθµιση σε τέσσερις µέρες από τώρα, σε πέντε
µέρες από τώρα, µε την κανονική διαδικασία; Μπορείτε να µου
εξηγήσετε; Δεν µπορείτε ούτε θέλω να σας φέρω σε δύσκολη
θέση. Είστε νέα Υπουργός, πιθανότατα δεν έχετε και την ευθύνη
του περιεχοµένου. Μπορείτε να µου πείτε το επείγον των τριών,
τεσσάρων, πέντε ηµερών σε θέµα που αφορά µετασχηµατισµό
επιχειρήσεων; Πείτε τό µου.
Εκτός εάν µου επιτρέψετε να πάει το µυαλό µου στο κακό, δηλαδή ότι αυτή η τροπολογία είναι κοµµένη και ραµµένη για συγκεκριµένο ιδιώτη, ο οποίος επωφελείται. Αλλιώς δεν έχει λογική
το άρον άρον, δεν έχει καµµία λογική. Για το Θεό! Εκπρόθεσµη
τροπολογία για τον µετασχηµατισµό επιχειρήσεων;
Κάπου υπάρχουν όρια. Είναι κρίµα σε κάθε νοµοθέτηµά σας,
ακόµα και όταν είναι µια θετική ρύθµιση, να ανιχνεύονται πίσω
από αυτή κίνητρα ιδιοτελή. Δεν συνιστά αυτό σοβαρή διακυβέρνηση και δεν συνιστά αυτό σοβαρή νοµοθέτηση.
Εκτός αυτού, δε, εµείς και να θέλαµε να στηρίξουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία, δεν µπορούµε, διότι η προσθήκη της παραγράφου 8 στο άρθρο 53 του ν.4172/2013, µε το οποίο δίνετε
εξουσίες στη φορολογική διοίκηση να µπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε επιπλέον ρύθµιση, για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου, είναι παράδειγµα αόριστης
εξουσιοδότησης σε φορολογική διάταξη, η οποία απαγορεύεται,
απαγορεύεται και από το Σύνταγµα της χώρας. Άρα και εξ αυτού
µόνο είµαστε υποχρεωµένοι να καταψηφίσουµε το σύνολο της
τροπολογίας αυτής. Και να θέλαµε να σας βοηθήσουµε στο θέµα
των κινήτρων για τις επιχειρήσεις, δεν επιτρέπεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ, προς Θεού, δεν είµαστε
για να κάνουµε νοµικό φροντιστήριο µεταξύ µας και ούτε επιτρέπεται σε έναν Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να θεωρεί ότι η Κυβέρνηση δεν γνωρίζει επαρκή νοµικά. Όµως, όταν έρχεται και
δίνει αόριστες και γενικές εξουσιοδοτήσεις, αρχίζω και υποψιά-
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ζοµαι ότι πραγµατικά η νοµική οµάδα η οποία στηρίζει το νοµοθετικό έργο της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονοµικών
κάπου πάσχει. Δεν εξηγείται αλλιώς, όταν µας έρχονται τέτοια
πράγµατα εδώ, τα οποία γνωρίζουµε µε πάσα βεβαιότητα ότι,
όταν γίνει η πρώτη προσφυγή κατά της πρώτης πράξης που θα
εκδοθεί από αυτό, θα καταπέσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Έχουµε ιστορία σε αυτή τη Βουλή και σε αυτή την περίοδο
προειδοποιήσεων προς την Κυβέρνηση για αντισυνταγµατικές
διατάξεις, τις οποίες η Κυβέρνηση δεν άκουσε, µε κορυφαίο βεβαίως και ουδέποτε επαναληφθησόµενο τον θρίαµβο του κ.
Παππά, για τον οποίο εδώ όλοι τού λέγαµε «µη, είναι αντισυνταγµατικό» και η Κυβέρνηση επέµενε.
Εδώ, που δεν είναι ανάλογο θέµα, είναι ένα θέµα, αν θέλετε,
που προσπαθείτε να διευκολύνετε τη φορολογική διοίκηση,
κάντε το σωστά, µην το κάνετε αντισυνταγµατικά.
Εµείς πάντως σας το λέµε ξεκάθαρα και τοποθετήθηκα εκτενώς για τα Πρακτικά, δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε θετικά
επ’ αυτού, είναι αντισυνταγµατικό, πάσχει.
Έρχοµαι τώρα σε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και
δεν µπορώ να µην το σχολιάσω. Ο ρόλος του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου δεν είναι να µιλά µόνο στεγνά για το νοµοθέτηµα,
αλλά οφείλει να τοποθετείται επί του ευρύτερου πολιτικού πλαισίου την ηµέρα κατά την οποία τοποθετείται και στο διάστηµα
που τοποθετείται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –ελέχθη ήδη και από την κυρία
Υπουργό και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι υφίσταται θέµα στη σχέση µας
µε τη γείτονα χώρα, την Τουρκία, υφίσταται θέµα στη σχέση µας
µε τους βόρειους γείτονές µας και ειδικά µε την Αλβανία, υφίσταται θέµα, πρέπει να σας πω, και µε τη στήριξη που µας παρέχουν ή δεν µας παρέχουν οι σύµµαχοί µας. Εξηγούµαι.
Κατ’ αρχάς, είµαστε όλοι εδώ µιας συγκεκριµένης εµπειρίας.
Ουδείς εξ ηµών θυµάται στη διάρκεια της ζωής του Αρχηγό του
τουρκικού κράτους ή της τουρκικής κυβέρνησης να αµφισβητεί
ευθέως τη Συνθήκη της Λωζάνης. Ουδέποτε! Η Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία φέρει την υπογραφή του ιδρυτή της Τουρκικής
Δηµοκρατίας, ήταν κείµενο απολύτως σεβαστό για τη γείτονα
χώρα διαχρονικά και το τέλος της δεκαετίας του ’20 και τη δεκαετία του ’30 και τη δεκαετία του ’40, όταν η Ελλάδα βρέθηκε
σε στιγµή έσχατης αδυναµίας εξαιτίας του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Ούτε τότε η Τουρκία δεν αµφισβήτησε τη Συνθήκη της Λωζάνης, ούτε τότε! Θεωρήθηκε έργο του Κεµάλ Ατατούρκ και κατά
συνέπεια έργο σεβαστό από το σύνολο της παράδοσης, από το
οποίο η Τουρκική Δηµοκρατία πορεύεται µέχρι σήµερα.
Ερχόµαστε µέσα σε διάστηµα ελαχίστων ηµερών να ακούµε
µε τα αυτιά µας, όχι σε στενό συµβούλιο, αλλά σε ευρεία διατύπωση προς την τουρκική κοινωνία, τον Πρόεδρο της Τουρκικής
Δηµοκρατίας να αµφισβητεί τη Συνθήκη της Λωζάνης ευθέως!
Το δεύτερο που θέλω να υπογραµµίσω και να θυµίσω σε αυτό
είναι ότι η Συνθήκη της Λωζάνης δεν είναι µια διµερής συνθήκη
ανάµεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα. Είναι µια συνθήκη, στην
οποία δεσµεύονται και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν θα αναφερθώ, γιατί δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση την Κυβέρνηση. Παρακαλώ, ελέγξτε. Δεν αφορά µόνο τα δυτικά σύνορα
της Τουρκίας η Συνθήκη της Λωζάνης. Το όλο πλαίσιο των συνθηκών της περιόδου εκείνης, µετά τον ατυχή πόλεµο τον δικό
µας, 1920-1922, δεν αφορά µόνο τα δυτικά σύνορα της Τουρκίας.
Ερωτώ το εξής: Γιατί ούτε µια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, απ’
αυτές οι οποίες έχουν συντρέξει στο ίδιο πλαίσιο Συνθηκών, δεν
ασχολήθηκε µε τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν, για να τις καταδικάσει; Γιατί, επίσης, ούτε καν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διέθεσε
ούτε µια ανακοίνωση µιας γραµµής, για να καταδικάσει τις τοποθετήσεις του Προέδρου Ερντογάν; Δεν συνιστά η τοποθέτηση
του Προέδρου Ερντογάν δυναµίτη στα θεµέλια των Συνθηκών,
οι οποίες ρυθµίζουν το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σήµερα; Ναι ή όχι;
Μπορούµε να προφασιστούµε ότι δεν ακούµε τι λέει; Μα το
λέει ευθέως προς εµάς. Επιλέγει τουρκικό ακροατήριο, απευθύνεται σε πρώτο βαθµό στην τουρκική κοινωνία, αλλά πίσω από
την τουρκική κοινωνία απευθύνεται ευθέως σε εµάς και µας απειλεί ευθέως, ευθύτατα. Η απειλή είναι εκεί, διατυπωµένη και
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σαφής. Όταν ο Πρόεδρος της Τουρκίας οµιλεί για τα σύνορα της
καρδιάς του, ποιον απειλεί; Δεν µπορούµε να το αγνοήσουµε.
Δεν µπορούµε να το αγνοήσουµε.
Συνιστά κίνηση υψηλού συµβολισµού η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη χθες στο Υπουργείο Άµυνας –για να είµαστε σαφείς- και
σαφή κίνηση στήριξης της Κυβέρνησης, όσον αφορά τη διεκδίκηση και τη θεµελίωση των εθνικών δικαίων. Όπως επίσης ορθότατη είναι η τοποθέτηση του κ. Κουµουτσάκου σήµερα για τη
σύγκληση του Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αργήσω. Δύο λεπτά.
Θέλω δε να σηµειώσω ότι, όταν ενηµερώθηκε η Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, δεν υπήρξε η παραµικρή διαρροή. Το λέω
αυτό, για να µην υπάρξει η συνήθης δικαιολογία πως ό,τι λέγεται
διαρρέει. Τίποτα δεν διαρρέει. Όλοι σε αυτή την Αίθουσα έχουν
εθνική συνείδηση και ξέρουν να προασπίζουν και να υπερασπίζουν το εθνικό συµφέρον. Όµως, η Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή
φαίνεται να υποβαθµίζει µια µέγιστη απειλή, µια πρωτοφανή –
πρέπει να πω- απειλή των τελευταία ογδόντα χρόνων. Δεν το
έχουµε ξαναζήσει αυτό και δεν πρέπει να το υποτιµήσουµε. Δεν
είναι µια καθηµερινή κουβέντα.
Σαν να µην έφτανε το θέµα της ισχυρής τουρκικής απειλής,
έχουµε και τον από Βορρά γείτονα. Ο κ. Ράµα σαφέστατα θέτει
θέµατα. Κατ’ αρχάς, η Αλβανία έπρεπε να έχει κυρώσει το ζήτηµα
που αφορά τα διεθνή ύδατα στο Ιόνιο. Δεν υπάρχει κανένας
λόγος να µην προχωρήσει σε αυτό. ‘Οσον αφορά όλο αυτό το
σκεύασµα περί της απόφασης του αλβανικού ανωτάτου δικαστηρίου κ.λπ., γνωρίζουµε όλοι καλά τι συνέβη τότε. Η συµφωνία,
η οποία είχε γίνει επί κυβέρνησης Καραµανλή, δεν κυρώθηκε,
ενώ όφειλε να κυρωθεί.
Ο κ. Ράµα κατ’ αρχάς, για να γνωρίζετε, έχει Ελληνίδα γιαγιά,
Αναγνώστου. Ο κ. Ράµα, λοιπόν, ο οποίος έχει κατά το 1/4 ελληνικό αίµα, έρχεται τώρα και θέτει θέµα τσάµικου στην Ελλάδα.
Όλοι γνωρίζουµε τι συνέβη µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, όλοι
γνωρίζουµε ποιος ήταν ο ρόλος του τσάµικου στοιχείου κατά τον
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Με ποιο ηθικό ανάστηµα έρχεται ο Αλβανός Πρωθυπουργός
και θέτει τέτοια ζητήµατα στην Ελλάδα σήµερα; Μάλιστα στην
Ελλάδα την ώρα που είναι σε ανάγκη, στην Ελλάδα που βρίσκεται σε οικονοµική δυσπραγία; Γιατί δεν τα έθετε στην Ελλάδα,
όταν υποδεχόµασταν άνω του ενός εκατοµµύριου συµπολιτών
του, όταν η Αλβανία βρισκόταν σε µέγιστη οικονοµική δυσπραγία; Γιατί τα ανέχεται αυτά τα πράγµατα η Κυβέρνηση;
Οφείλω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µπορεί να
έχουµε πάρα πολλές διαφωνίες σε αυτή την Αίθουσα για πάρα
πολλά πράγµατα, αλλά δεν δικαιούµεθα να έχουµε την παραµικρή ουσιαστική διαφωνία ή υστέρηση στα µείζονα εθνικά θέµατα,
στην προστασία των εθνικών συνόρων, σε αυτό που µας κληροδοτήθηκε κι έχουµε κι εµείς την υποχρέωση να το κληροδοτήσουµε στους απογόνους µας.
Κατά συνέπεια, κυρία Υφυπουργέ, βαρύ σάς πέφτει να αντιµετωπίζετε τέτοιο ζήτηµα σήµερα, στην πρώτη σας –νοµίζω– παρουσία στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Ήλπιζα η παρουσία σας να
είναι πιο ευχερής, αλλά επιτρέψτε µου να σας πω ότι εσείς εκπροσωπείτε σήµερα την Κυβέρνηση –σε εσάς έτυχε- και ότι η
Κυβέρνηση οφείλει να πράξει τα δέοντα άµεσα και οφείλει να βασιστεί στο σύνολο των Ελλήνων, στο σύνολο της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Δεν είναι απλό θέµα, δεν µπορεί να το χειριστεί
κανείς µε την υποβάθµισή του.
Πρέπει να έχουµε σαφή ενηµέρωση και σαφή εξήγηση, όπως
πρέπει και να έχουµε σαφή ενηµέρωση για την πραγµατοποίηση
ή όχι της συνάντησης του κ. Τσίπρα µε τον κ. Ερντογάν και για
την ατζέντα της συνάντησης του κ. Τσίπρα µε τον κ. Ερντογάν.
Τι έχουµε να συζητήσουµε µε αυτόν ο οποίος µας απειλεί;
Αν κρίνει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτή η ενηµέρωση δεν
πρέπει να γίνει στο σύνολο της Εθνικής Αντιπροσωπείας, να γίνει
κατ’ ιδίαν. Να γίνει είτε στο Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής,
όπως ζήτησε ο κ. Κουµουτσάκος, είτε στους Αρχηγούς των κοµµάτων, αλλά να γίνει.
Περνάµε περίεργες εθνικές στιγµές και το µεγάλο βάρος της
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οικονοµικής ανάγκης, το οποίο καταλαβαίνει η ελληνική κοινωνία
και ο κάθε Έλληνας στην τσέπη του, δεν µπορεί να µας εµποδίσει από την υποχρέωση να υπερασπίσουµε τα εθνικά δίκαια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
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, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Μεγαλόπολης Αρκαδίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε
σήµερα µια νοµοθετική πρωτοβουλία που νοµίζω ότι στο µεγαλύτερό της µέρος βρίσκει τη σύµφωνη γνώµη πολλών πτερύγων
του Κοινοβουλίου.
Νοµίζω ότι η επόµενη µέρα για τους δανειολήπτες, ειδικά στο
θέµα των στεγαστικών δανείων, σαφώς θα γίνει καλύτερη µε τις
διασφαλίσεις που παρέχει η ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας και τα άλλα µέτρα τα οποία συζητάµε σήµερα. Είναι, λοιπόν,
µια νοµοθετική πρωτοβουλία σε θετική κατεύθυνση. Είναι υποχρέωση, βεβαίως, της χώρας µας, έστω κι αν υπήρξε κάποια καθυστέρηση.
Ταυτόχρονα, µέσα σε αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία, ειδικότερα στο δεύτερο µέρος, κατά τη γνώµη µου, υπάρχουν εξαιρετικά θετικές διατάξεις, που βοηθάνε και στον εξορθολογισµό
της διοίκησης. Ιδιαίτερα η τελευταία τροπολογία που ήρθε, ουσιαστικά, αποκεντρώνει τις δυνατότητες των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Υπουργείων να µπορούν να λειτουργούν µε
µεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.
Βεβαίως, στο ζήτηµα το οποίο έτυχε σχολιασµού και αφορούσε την τροπολογία σε σχέση µε τη διάθεση του ποσού των
859 εκατοµµυρίων ευρώ για την έκδοση και απονοµή κύρωσης
συντάξεων που εκκρεµούσαν από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, παρά τις όποιες αντιρρήσεις διατυπώθηκαν σε αυτή την
Αίθουσα, είναι προφανές ότι είναι µια θετική τροπολογία, στη
σωστή κατεύθυνση και λύνει προβλήµατα.
Αυτό που, µάλλον, πειράζει κάποιους από την Αντιπολίτευση
είναι ότι, επιτέλους, µπαίνει σειρά –θα έλεγε κανένας- και µπαίνει
µία τάξη στην απονοµή των συντάξεων. Από το δεύτερο εξάµηνο
του 2017 θα έχουµε πλέον µια κανονική ροή αυτού του δικαιώµατος, όπως και το ότι αυτή η Κυβέρνηση ξεκόλλησε το θέµα
των εφάπαξ, που θυµίζω ότι ήταν κολληµένο από τον Σεπτέµβρη
του 2013.
Ξεκίνησε και πάλι τον Ιούλιο του 2016 και για τον σκοπό αυτό
θα διατεθούν, µέχρι τον Ιούνιο του 2017, 905 εκατοµµύρια ευρώ.
Ήδη και ο απολογισµός στη χορήγηση των εφάπαξ είναι ένας
θετικός απολογισµός. Ξαναθυµίζω ότι είναι µία αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους συνταξιούχους, που, δυστυχώς, είχε κολλήσει.
Θέλω, όµως, για να βλέπουµε λίγο πιο συνολικά τα πράγµατα,
να θυµίσω ότι η περίφηµη κρίση, που τώρα ερχόµαστε πολύ καθυστερηµένα να την αντιµετωπίσουµε, σε αυτό το συγκεκριµένο
επίπεδο που η οδηγία περιγράφει, είναι µία κρίση του χρηµατοπιστωτικού καπιταλισµού και του τρόπου που λειτουργεί απέναντι στο δικαίωµα των εργαζοµένων, των ανθρώπων για στέγη.
Το όργιο αυτό το οποίο υπήρξε σε παγκόσµιο επίπεδο, ξεκινώντας από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, σε σχέση µε τα
θέµατα των στεγαστικών δανείων το ζήσαµε και στη χώρα µας,
όχι σε αυτή την έκταση που το ζήσαν άλλες χώρες. Ωστόσο, νοµίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάµε πώς ξεκίνησε αυτό το πρόβληµα
και πόσο άγριο είναι αυτό το σύστηµα, το οποίο βάζει τους ανθρώπους να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, τον κόπο τους και
λοιπά. Μην το ξεχνάµε αυτό.
Πάω λίγο παρακάτω, γιατί νοµίζω ότι έγινε και µία ευρύτερη
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συζήτηση. Από τις οµιλίες, που εγώ τουλάχιστον άκουσα, ιδιαίτερα από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µάλλον
κατάλαβα ότι για τα πυρηνικά θέµατα της διαπραγµάτευσης που
εξελίσσεται, δηλαδή για τα εργασιακά θέµατα, πετάει τουλάχιστον την µπάλα στην κερκίδα.
Νοµίζω ότι είναι πια σαφές και αποκαλυπτικό ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν µιλάει για την ταµπακιέρα και, υπόγεια ή υπέργεια,
συντάσσεται µε τις απόψεις του ΣΕΒ. Ιδιαίτερα στο θέµα της
επαναφοράς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και στο ζήτηµα
της επεκτασιµότητας των κλαδικών συµβάσεων, δηλαδή στο
θέµα της ευνοϊκότερης ρύθµισης, η Νέα Δηµοκρατία δεν παίρνει
θέση ή µάλλον η θέση που παίρνει περιγράφει πολύ περισσότερο
το θέµα των επιχειρησιακών διαπραγµατεύσεων, το οποίο ευνοεί
κάτω από το γενικό κατασκεύασµα «να αφήσουµε τους εργαζόµενους στον τόπο της επιχείρησης να τα βρουν µε τον εργοδότη», αγνοώντας την εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει σήµερα
στον τόπο µας.
Συνεπώς νοµίζω ότι γίνεται πλέον πιο καθαρό ότι σε αυτά τα
κρίσιµα ζητήµατα της διαπραγµάτευσης µάλλον η θέση της Νέας
Δηµοκρατίας είναι µε τις πλευρές των πιο σκληρών και δογµατικών απόψεων των δανειστών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Έγινε πολλή συζήτηση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τα
εθνικά ζητήµατα, αυτά δηλαδή που έχουν προκύψει τις τελευταίες ηµέρες και µε ιδιαίτερη ένταση, θα έλεγα, και από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου και από τις δηλώσεις του
Αλβανού Προέδρου. Φαίνεται να δηµιουργούν ένα κλίµα ή τουλάχιστον επιχειρούν να δηµιουργήσουν ένα κλίµα µιας αστάθειας.
Νοµίζω ότι απ’ αυτό το Βήµα, και φαντάζοµαι και όλες οι πλευρές του Κοινοβουλίου, οφείλουµε να είµαστε προσηλωµένοι ως
µια χώρα που σέβεται τους διεθνείς κανόνες, χώρα που επιδιώκει
σχέσεις ειρήνης και συνεργασίας µε τους γείτονες. Πρέπει να είµαστε σταθερά προσηλωµένοι σε αυτό.
Το λέω αυτό διότι υπάρχει µια πίεση και µια αναταραχή και
γύρω από εµάς, από τη χώρα µας, αλλά και ευρύτερη, διότι
ζούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ταραγµένους καιρούς
και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις είναι εξελίξεις που ξεφεύγουν και από το πλαίσιο των διµερών σχέσεων, είναι ευρωπαϊκά θέµατα. Σε αυτή την κλίµακα οφείλουµε να τα δούµε. Η
χώρα µας, επαναλαµβάνω, ως πόλος σταθερότητας και µε την
ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση που έχει, οφείλει να µένει σταθερά
προσηλωµένη στην επιδίωξη σχέσεων ειρήνης και φιλίας.
Αυτό καθόλου δεν σηµαίνει –το αντίθετο, µάλιστα- ότι υπάρχει
καµµία περίπτωση και δεν νοµίζω από καµµία πλευρά του Κοινοβουλίου, να µην είµαστε κάθετοι απέναντι στο απαράβατο και
των εθνικών µας συνόρων και των εθνικών µας δικαίων. Μην
επενδύουµε –και το λέω σαν έκκληση και σαν παράκληση- σε
αυτά τα ζητήµατα, τα οποία είναι ζητήµατα εξαιρετικά κρίσιµων
χειρισµών, σε µια –επαναλαµβάνω- ταραγµένη περίοδο, σε µια
ταραγµένη περιοχή, να λειτουργήσουµε αντιπολιτευτικά πάνω
σε αυτά τα θέµατα.
Οφείλουµε –και η Κυβέρνηση θα πάρει όλες τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες- να υπάρξει µια ενιαία γραµµή, ξαναλέω, όµως,
µε όρους και µε επιδίωξη για σχέσεις ειρήνης, φιλίας και σταθερότητας στην περιοχή. Διότι γνωρίζουµε και από την ιστορία, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο επαναλαµβάνω, πώς τα φυτίλια ανταγωνισµών, που µπορεί να οδηγήσουν και σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, µπορεί να ανάψουν κάθε στιγµή και κάθε φορά.
Αποκρούουµε µε σταθερότητα οποιαδήποτε αµφισβήτηση εκπορεύεται είτε από τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν, είτε
από τον Αλβανό Πρωθυπουργό, που ανασύρουν ή αναζωπυρώνουν ζητήµατα που για εµάς έχουν οριστικά κλείσει. Διότι είναι
φανερό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και απαιτείται µια ερµηνεία σε αυτό, γι’ αυτό δεν πρέπει να βιαζόµαστε- γιατί επιλέγουν
αυτή τη συγκεκριµένη στιγµή να σηκώσουν τέτοια ζητήµατα και
µην µπερδευόµαστε στις ερµηνείες.
Ο κ. Δένδιας είπε πριν ότι ο κ. Ερντογάν, απευθυνόµενος σε
εθνικό ακροατήριο, κοίταζε απέναντι, στη δική µας χώρα. Ας
προβληµατιστούµε σε αυτό. Ας µη βιαστούµε να δώσουµε ερµη-
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νείες που µπορεί να µας οδηγήσουν σε παγίδες, διότι µπορεί να
απευθυνόταν στο εθνικό του ακροατήριο και για το εθνικό του
ακροατήριο, για να είµαι ακριβής. Γνωρίζουµε πολύ καλά τι συµβαίνει και πώς εξελίσσονται και οι σχέσεις Ερντογάν µε την Ευρώπη, γνωρίζουµε τις διεργασίες που γίνονται σε ένα πεδίο –για
να το ξαναθυµίσω και αυτό- όπου είναι ανοιχτό το θέµα της
εφαρµογής της συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, σε
σχέση µε το προσφυγικό ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συνεπώς, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε –δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο-, θέλω να πω ότι είµαστε οπωσδήποτε σε µια κρίσιµη καµπή. Η Κυβέρνηση δίνει τη µάχη για να ολοκληρωθεί η
δεύτερη αξιολόγηση µε θετικό πρόσηµο και να πάµε σε µέτρα,
όχι µόνο βραχυπρόθεσµα, τα οποία έτσι και αλλιώς θα µπουν στο
Eurogroup στις 5 του Δεκέµβρη, αλλά και µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα για τη ρύθµιση του χρέους και να µπορέσουµε να
βγούµε µέσα από αυτή την πολύ σκληρή διαπραγµάτευση σε πιο
σταθερό έδαφος µε µια προοπτική, µε συµβιβασµούς, βεβαίως,
αλλά µε την κοινωνία όρθια. Αυτή τη µάχη θα δώσουµε σε όλα
τα επίπεδα και είµαστε αισιόδοξοι ότι µπορούµε πράγµατι να
βγούµε µε ένα θετικό πρόσηµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Ευάγγελος Καρακώστας έχει
τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να σχολιάσω αρχικά τα όσα είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ, µας λέει ότι
εκείνο το οποίο πρέπει να προασπίσει η χώρα µας είναι η ειρήνη
και να αφήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα όσα έχουν να κάνουν
στη σχέση µας µε την Τουρκία.
Εάν η χώρα αφήσει τα εθνικά της θέµατα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως άφησε και τον τοµέα της οικονοµίας, τότε ο ελληνικός λαός έχει πολλούς και σοβαρούς λόγους για να ανησυχεί.
Ρωτήσατε ποια η σκοπιµότητα και πού απευθύνεται ο κ. Ερντογάν ή ο κ. Ράµα. Είναι προφανές ότι σας έχουν βρει µπόσικους
και για αυτόν ακριβώς τον λόγο εγείρουν τις αξιώσεις που εγείρουν.
Άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να κάνει θέµα τις αλβανικές προκλήσεις. Εκείνο το οποίο
έχω να δηλώσω είναι το εξής: Φτάνει πια µε την υποκρισία της
πατριδοκάπηλης Δεξιάς. Μήπως δεν ήταν ο Ράµα εκείνος που
ερχόταν στην Αθήνα ινκόγκνιτο για να συναντηθεί µε την τότε κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου; Μήπως δεν ήταν η Νέα Δηµοκρατία εκείνη η οποία έκοψε τις συντάξεις των Βορειοηπειρωτών;
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Η καθολική αποδοχή του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου από το σύνολο των δυνάµεων του αντισυνταγµατικού τόξου, η οποία διαπιστώθηκε σε όλη την έως τώρα
διαδικασία επεξεργασίας στην αρµόδια επιτροπή, καταδεικνύει
την ευθύνη όλων σας για το αµαρτωλό παρελθόν του εγχώριου
τραπεζικού συστήµατος και τη συνενοχή σας για όσα εξίσου επιζήµια για την ελληνική κοινωνία και ειδικότερα για τους υπερχρεωµένους στις τράπεζες συµπολίτες µας πρόκειται να
ακολουθήσουν.
Η υπερχρέωση των πολιτών και ο υπέρµετρος δανεισµός των
νοικοκυριών από τα πιστωτικά ιδρύµατα αποτελούν φαινόµενο συνυφασµένο τόσο µε την οικονοµική κρίση, η οποία ταλανίζει τη
χώρα, όσο και µε την πιστή εφαρµογή των µνηµονιακών πολιτικών
από τους εκάστοτε κυβερνώντες την τελευταία δεκαετία. Όµως,
δεν πρόκειται απλά για µια συνέπεια της οικονοµικής αδυναµίας
των πολιτών, οι οποίοι προσέφυγαν στον δανεισµό, προκειµένου
να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Η περιέλευση εκατοµµυρίων συµπολιτών µας σε καθεστώς υπερχρέωσης και υπερδανεισµού αποτέλεσε συστατικό στοιχείο µιας εγκληµατικής
πολιτικής, η οποία εφαρµόστηκε επί µακρόν και από κοινού από
το σύνολο των εγχώριων και ευρωπαϊκών θεσµών του πολιτικού
και τραπεζικού συστήµατος.
Η συµπαιγνία και η συνενοχή των µνηµονιακών κυβερνήσεων
και του τραπεζικού συστήµατος στο έγκληµά τους κατά του λαού
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υπήρξε απόλυτη. Επί µακρόν οι συστηµικές τράπεζες προπαγάνδισαν, διαφήµισαν, εξιδανίκευσαν και προώθησαν µε κάθε τρόπο
την αλόγιστη χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα προς κάλυψη υπαρκτών ή ανύπαρκτων αναγκών.
Ταυτόχρονα, οι κατ’ ευφηµισµόν ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όχι απλά ανέχονταν, αλλά επιπλέον ενθάρρυναν και υπερθεµάτιζαν τη συγκεκριµένη πολιτική παροχής πιστώσεων, πιστώσεις οι
οποίες δεν διοχετεύονταν κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις και σε
παραγωγικούς κλάδους οικονοµίας, µε σκοπό την αύξηση επιχειρηµατικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, άρα και την ανάπτυξη, αλλά χορηγούνταν σωρηδόν στους πολίτες, οδηγώντας
τους στον υπερδανεισµό και στην υπερχρέωση άνευ ουσιαστικού
αντικρίσµατος. Το αντίτιµο για το κόστος για τα εκατοµµύρια των
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και νοικοκυριών, η περιουσία
των οποίων δεσµεύτηκε υπέρ των τραπεζικών πιστωτών, υπήρξε
βαρύ. Το όνειρο πολλών οικογενειών για την απόκτηση στέγης µετατράπηκε σε έναν εφιάλτη και οδήγησε στην απώλεια όχι µόνο
της ατοµικής και της οικογενειακής περιουσίας, αλλά και της αξιοπρέπειας, του αυτοσεβασµού των πολιτών και κάθε διάθεσης συµµετοχής στα κοινωνικά δρώµενα.
Ο στόχος των διεθνών και εγχώριων τοκογλύφων και των ντόπιων υποτακτικών τους, οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας, είχε επιτευχθεί. Ξεκινώντας από
το έγκληµα του Χρηµατιστηρίου και συνεχίζοντας µε την επιβολή
των µνηµονίων, τον αλόγιστο υπερδανεισµό, την υποθήκευση
της ακίνητης περιουσίας και τον εκµηδενισµό των εισοδηµάτων,
όλες οι πολιτικές δυνάµεις του λεγόµενου συνταγµατικού τόξου
-δεξιοί, φιλελεύθεροι, κεντρώοι και αριστεροί- είτε από τη θέση
της κυβέρνησης είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, ολοκλήρωσαν την εκστρατεία οικονοµικής αφαίµαξης της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να καταστούν οι Έλληνες πολίτες οικονοµικά
εξαθλιωµένοι, πλήρως εξαρτηµένοι από το τραπεζικό σύστηµα
και άρα εύκολα ελεγχόµενοι.
Όµως, από τη στιγµή κατά την οποία το ως άνω σχέδιο οικονοµικής εξαθλίωσης και υποδούλωσης του λαού µας ολοκληρώθηκε και το επίπεδο του υπερδανεισµού των πολιτών έχει πλέον
ανέλθει στο υπέρτατο επίπεδο µε ολέθριες για αυτούς συνέπειες, επιχειρείται από τους τοκογλύφους και τους εντολοδόχους τους µια προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης στην
οποία έχουν περιέλθει οι δανειολήπτες, µε τρόπο ώστε να παραπλανηθεί ο λαός για µια ακόµη φορά και, ταυτόχρονα, να προληφθούν τυχόν αντιδράσεις της κοινωνίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται τόσο το παρόν σχέδιο νόµου
όσο και κάθε νοµοθέτηµα -εγχώριο είτε ευρωπαϊκό-, το οποίο
υποτίθεται ότι µεριµνά για την προστασία των δανειοληπτών, των
καταναλωτών και της κοινωνίας εν γένει και ευαγγελίζεται τη
λήψη µέτρων για τον έλεγχο της διαδικασίας χορήγησης πιστώσεων, εκ των υστέρων, όµως, κατόπιν εορτής και χωρίς πλέον
αντίκρισµα για τους πολίτες, οι οποίοι είναι ήδη δέσµιοι εγχώριων
και διεθνών τοκογλύφων, µετά από χρόνια τραπεζικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας και υπό την πλήρη κάλυψη και συνενοχή των
εκάστοτε κυβερνήσεων.
Το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου υποτίθεται ότι στοχεύει στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος δικαιοσύνης, εντιµότητας, επαγγελµατισµού και διαφάνειας στον χώρο των τραπεζικών
συναλλαγών και της χορήγησης πιστώσεων στους καταναλωτές
-όπως αναφέρει το άρθρο 6-, µε στόχο να δηµιουργηθεί ένα
πλαίσιο, εντός του οποίου, υποτίθεται, θα προστατεύεται κατά
κύριο λόγο η πρώτη κατοικία των οφειλετών.
Τα όσα, όµως, αναφέρονται υπό τη µορφή διακηρύξεων και
ευχολογίων στα άρθρα του παρόντος, δεν είναι ικανά ώστε να
πείσουν ούτε τον πλέον καλόπιστο παρατηρητή. Τουναντίον,
αποτελούν τον ορισµό της πολιτικής υποκρισίας και στοχεύουν
αποκλειστικά και µόνο στην αποφυγή του καταλογισµού ευθυνών
προς τους θεσµούς, φορείς και υπεύθυνους του εγχώριου και
ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος, οι οποίοι συνειδητά οδήγησαν µεγάλα τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας στον υπερδανεισµό και στην υπερχρέωση µε την πολιτική την οποία
ακολούθησαν τα τραπεζικά ιδρύµατα την τελευταία δεκαετία.
Βλέπουµε ότι στο σύνολο των διατάξεων του υπό ψήφιση σχε-
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δίου νόµου επιµελώς αποφεύγεται οποιαδήποτε αναφορά στα
κακώς κείµενα αλλά και στις εγκληµατικές πολιτικές του παρελθόντος του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού κατεστηµένου, µε αποτέλεσµα να προετοιµάζεται το έδαφος για την οριστική
ατιµωρησία των υπαιτίων. Επιχειρείται από τους συντάκτες του
υπό ψήφιση σχεδίου νόµου και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας, να δοθεί συγχωροχάρτι σε όσους διέπραξαν οικονοµικά κακουργήµατα σε βάρος των πολιτών, µέσω της απουσίας
οποιασδήποτε αναφοράς στην ανάγκη καταλογισµού ευθυνών
στους ενόχους και αποζηµίωσης των εξαπατηθέντων δανειοληπτών.
Επιπλέον, ουδεµία µέριµνα λαµβάνεται για την αποκατάσταση
των αδικιών σε βάρος των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν υποστεί
πλήθος παράνοµων και καταχρηστικών επιβαρύνσεων εκ µέρους
πιστωτικών φορέων, οι οποίοι επί µακρόν δρούσαν εντελώς ασύδοτα και ανεξέλεγκτα σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας.
Εκ των ανωτέρω, αβίαστα προκύπτει ότι στόχος των διατάξεων
του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου αποτελεί απλά και µόνο ο αποπροσανατολισµός της κοινής γνώµης και της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να κατασιγάσει η λαϊκή απαίτηση για τον καταλογισµό
ευθυνών και την τιµωρία των όσων εγκληµάτησαν κατά των πολιτών γενικά και των δανειοληπτών ειδικότερα, υπηρετώντας ένα
τραπεζικό σύστηµα το οποίο έως τώρα κερδοσκοπούσε στηριζόµενο στην παραπλάνηση και στην εξαπάτηση των καταναλωτών.
Κατόπιν όλων αυτών των επισηµάνσεων και η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 759 και ειδικό 125 δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή από τη Χρυσή Αυγή, καθώς και αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προκλητικής παροχής προνοµίων στις πολυεθνικές
εταιρείες, ζηµιώνοντας τόσο τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και
την εθνική µας οικονοµία.
Καθίσταται σαφές ότι ο Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή καταψηφίζει το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η διαδικασία µε την
οποία θα συνεχίσουµε, έχει ως εξής, γιατί πρέπει να τελειώσουµε
σύντοµα, διότι στις 17.00’ αρχίζει άλλη συνεδρίαση, µε άλλο νοµοσχέδιο. Αποµένουν δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ.
Αµυράς και ο κ. Καρράς, ένας οµιλητής, ο κ. Κουµουτσάκος. Το
Προεδρείο, υπό τον κ. Κρεµαστινό, έχει κάνει αποδεκτό το αίτηµα του κ. Μπούρα για µια δευτερολογία τρίλεπτη, όποιος θέλει
από τους ειδικούς αγορητές και τους εισηγητές, µετά θα ρωτήσω την κυρία Υπουργό εάν έχει κάτι να συµπληρώσει και θα
µπούµε στην ψηφοφορία, έτσι ώστε το αργότερο στις 15.00’15.30’ να έχουµε τελειώσει.
Κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την παρέµβασή µου αυτή θα ασχοληθώ µε την τροπολογία για το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, η οποία ενσωµατώθηκε στο νοµοσχέδιο ως
άρθρο 55.
Αν επρόκειτο, λοιπόν, να βγάλω ένα δελτίο Τύπου ή να κατέθετα µια κοινοβουλευτική ερώτηση, θα έβαζα τίτλο: «Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών: ένα διαχρονικό διακοµµατικό σκάνδαλο».
Με την τροπολογία, λοιπόν, που µας φέρατε για δεύτερη φορά
-γιατί ήδη το έχετε κάνει µια φορά, κατά την προηγούµενη θητεία
της Κυβέρνησης-, το Μέγαρο Μουσικής θα µπορεί να συναλλάσσεται, χωρίς να προσκοµίζει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, ενώ δεν θα υπόκειται στις διατάξεις περί συµψηφισµού
και αναγκαστικής εκτέλεσης. Παράλληλα, το δηµόσιο δεν θα εισπράττει τόκους και πρόστιµα από τις εγγυήσεις που κατέπεσαν
υπέρ του Μεγάρου Μουσικής.
Η τροπολογία αυτή, κυρία Υπουργέ, αγαπητοί Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ –δεν βλέπω, βέβαια, ούτε έναν- και των ΑΝΕΛ –πάλι δεν
βλέπω ούτε έναν-, θα έλεγα -και το υποστηρίζω- ότι αποτελεί µια
λαµπρή οµολογία πολιτικής αποτυχίας και ενοχής. Αποδεικνύει
ότι οι πολιτικές των κυβερνήσεων για το Μέγαρο Μουσικής είναι
αδιαφανείς και έχουν οδηγήσει την κατάσταση σε οριακό σηµείο.
Έτσι, ενώ το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έχει απορροφήσει τόσο
πολύ δηµόσιο χρήµα, σήµερα η Κυβέρνηση επί της ουσίας µάς
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λέει ότι, αν δεν περάσει η τροπολογία που κατέθεσε, δεν θα µπορέσει το Μέγαρο Μουσικής να λειτουργήσει και να πληρώσει
τους εργαζοµένους του.
Σας ερωτώ: Σε τέτοιο αδιέξοδο έχετε φέρει τα πράγµατα;
Τόσο πολύ έχετε αποτύχει, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Για ποιον λόγο η Κυβέρνηση δεν µας παρουσιάζει
την τελική της πρόταση; Γιατί, αντί να λύσει το πρόβληµα, παίζει
ένα παιχνίδι φωτογραφικών τροπολογιών; Τι φοβάστε;
Αυτά ακριβώς τα λόγια που σας διάβασα, είναι τα λόγια των
κ.κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, Θεανούς Φωτίου, Όλγας Γεροβασίλη, Τάσου Κουράκη, Παναγιώτη Κουρουµπλή µεταξύ των
Υπουργών και καµιάς εικοσιπενταριάς Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας διάβασα δελτίο Τύπου και καταθέτω στα Πρακτικά σχετική
κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσατε εσείς ως αντιπολίτευση, λίγες εβδοµάδες πριν γίνετε Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα, λοιπόν, όλα αυτά που υποστηρίζατε και τα οποία σας
διάβασα για το Μέγαρο Μουσικής -ότι είναι, δηλαδή, το άντρο
της διαπλοκής, ότι ρυθµίζετε µεταξύ σας ρουσφέτια φωτογραφικά- έρχεστε να τα λουστείτε. Μα, θα µας τρελάνετε;
Αν δεν σας φθάνει αυτό, γιατί ήταν πλανηµένοι οι πέντε Υπουργοί και οι είκοσι οκτώ Βουλευτές σας, που κατέθεσαν την ερώτηση, την οποία σας διάβασα, ας πάµε σε κάτι πιο, θα έλεγα,
ευρύ. Όταν κλείνουν τα νοσοκοµεία, κυρία Υπουργέ, επειδή δεν
έχει το κράτος να δώσει µερικά εκατοµµύρια ευρώ, εκείνη τη
στιγµή όµως εσείς, ενώ…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Συγκρατηθείτε, κύριε συνάδελφε, θα
εκτεθείτε.
Όταν, λοιπόν, κλείνουν νοσοκοµεία, γιατί δεν έχουµε να δώσουµε 23 εκατοµµύρια ευρώ και την ίδια στιγµή για κάποια κτήρια που είναι απέναντι από το Αιγινήτειο και το Αρεταίειο
χαρίζετε εκατοµµύρια σε εγγυήσεις, δηλαδή στο Μέγαρο Μουσικής, πρέπει να αποφασίσουµε τι προέχει, κυρία Υπουργέ. Προέχει η κοινωνική συνοχή, το να προασπίσουµε τον αδύναµο ή να
προασπίσουµε τα συµφέροντα των λίγων και εκλεκτών της οικονοµικής ολιγαρχίας αυτού του τόπου; Αλέξης Τσίπρας, λίγες
εβδοµάδες πριν γίνει Πρωθυπουργός.
Η ερώτηση, λοιπόν, έρχεται διά χειλέων κ. Τσίπρα προς εσάς
να µας την απαντήσετε. Προασπίζετε τα συµφέροντα των λίγων
και εκλεκτών της οικονοµικής ολιγαρχίας, λοιπόν, ενισχύοντας
το Μέγαρο Μουσικής; Μα, πόσο πολιτικοί απατεώνες είστε;
Πόσα κιλά πολιτικοί ψεύτες είστε; Δεν έχετε την παραµικρή αιδώ,
την πολιτική αιδώ να βγείτε και να πείτε: «Ναι, τόσα χρόνια που
λέγαµε για το Μέγαρο Μουσικής ότι είναι το άντρο της µίζας και
της διαπλοκής, κάναµε λάθος, λέγαµε ψέµατα.». Γιατί δεν µας
το λέτε;
Τι θα γίνει µε αυτή την πολιτική ανισορροπία που υφίσταται
εντός του ΣΥΡΙΖΑ; Είναι δυνατόν το πολιτικό σας πρόβληµα, την
κάθε πολιτική µπαρούφα που έχετε πει, να την κάνετε στο τέλος
και νόµο του κράτους;
Απαντήστε µας, λοιπόν, για ποιον λόγο είστε προσκολληµένοι,
σύµφωνα µε τον κ. Τσίπρα, στην οικονοµική ολιγαρχία αυτού του
τόπου, προασπίζοντας τα συµφέροντα των λίγων και εκλεκτών;
Πάσα απάντηση δεκτή.
Ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το Αιγινήτειο που κολλάει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Χωροταξικό ήταν
κύριε Κεγκέρογλου, το θέµα του Αιγινητείου.
Ο κ. Καρράς, έχει τον λόγο, και κλείνουµε µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, γιατί από ό,τι βλέπω ο κ. Παπαχριστόπουλος δεν είναι εδώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να µιµηθώ τον κ. Αµυρά ως προς τον χρόνο, όχι ως
προς το τέµπο της φωνής και τη µαχητικότητα την οποία επέδειξε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ε, δεν κρύβονται τα
νιάτα, κύριε Καρρά.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Έτσι ακριβώς, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχηθώ, κατ’ αρχάς, στη νέα Υπουργό να έχει µια καλή πορεία στο Υπουργείο για το καλό όλων των Ελλήνων και ηµών των
πολιτών.
Σήµερα, κύριε Πρόεδρε, δεν έρχοµαι να τοποθετηθώ πάνω
στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, το οποίο είναι και αυτό µια ακόµα
προσαρµογή ευρωπαϊκής οδηγίας στην εσωτερική έννοµη τάξη.
Όµως, θέλω εξ αφορµής αυτού του γεγονότος να κάνω µια
µικρή παρατήρηση-σηµείωση. Το νοµοθετικό έργο πλέον έχει περιοριστεί στο να ενσωµατώνουµε ευρωπαϊκές οδηγίες συνήθως
κατά τη γραφή, χωρίς καν να ασχολούµεθα σε πολλά σηµεία µε
τις ρυθµίσεις που αφήνουν οι ίδιες οι οδηγίες στο εσωτερικό δίκαιο και, παράλληλα, να νοµοθετούµε υποχρεώσεις εκ του προγράµµατος προσαρµογής, εκ του προγράµµατος των δανειστών.
Έτσι, λοιπόν, θα µου επιτρέψετε να βγάλω ως συµπέρασµα
ότι δεν µπορεί η χώρα να προχωρήσει υπό οµαλές συνθήκες
χωρίς δική της νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία είναι αναγκαία
στις σηµερινές περιστάσεις υπό τις οποίες διάγουµε.
Παράδειγµα: Νωρίτερα ήµουν στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης. Ενσωµατώναµε οδηγία περί της εισαγωγής µηχανισµού
αυθαιρεσιών στην Αστυνοµία, περί της ενσωµατώσεως συµβάσεων για τα δικαιώµατα των ατόµων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και µέριµνας. Σωστά είναι όλα αυτά, απόλυτα σωστά.
Όµως, εκείνες τις διατάξεις, οι οποίες θα επανεκκινήσουν την
κοινωνία -εγώ το βάζω πριν από την οικονοµία πλέον στις συνθήκες στις οποίες διαβιοί η χώρα- και ως αυτόµατη συνέπεια και
την οικονοµία, δεν τις έχω δει.
Βλέπω, λοιπόν, και σήµερα ότι εναρµονίζουµε µια οδηγία που
αφορά τις συµβάσεις πίστωσης καταναλωτών για ακίνητα.
Σωστό. Έχει µια καλή φιλοσοφία. Ο κ. Σαρίδης έχει τοποθετηθεί
σε αυτά τα σηµεία. Δεν θέλω εγώ να αναλώσω χρόνο και να επαναλάβω.
Όµως, αυτή η οδηγία έδινε µια λύση. Εγώ δεν αναφερθώ,
κυρία Υπουργέ, στο αν έπρεπε να είχε ενσωµατωθεί το 2014, το
2015 ή το 2016. Θα κάνω το εξής σχόλιο: Έδινε µια λύση. Έδινε
λύση σε εκείνους τους δανειολήπτες που είχαν τα στεγαστικά
δάνεια, είτε σε ρήτρα ξένου νοµίσµατος -το γνωστό θέµα του ελβετικού φράγκου, για το οποίο ενώ όλοι περίµεναν υποτίµηση,
τελικά, λόγω της κρίσεως στην Ευρώπη, ανατιµήθηκε- είτε και µε
κυµαινόµενο επιτόκιο.
Αυτή, λοιπόν, η οδηγία, για να φθάσει να γίνει το 2014 και να
συµφωνηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε µια προηγούµενη πορεία δύο, τριών ετών, που
διαβουλεύονταν οι χώρες, οι Υπηρεσίες, για να αντιµετωπίσουν
αυτό το πρόβληµα.
Δεν µπορούσαµε και εµείς να το έχουµε δει, πριν σκάσει το
γνωστό ζήτηµα των δανείων µε ελβετικό φράγκο και να έχει γίνει
µια εσωτερική νοµοθεσία και να το έχουµε αντιµετωπίσει; Διότι,
όπως γνωρίζετε, οι αποφάσεις των δικαστηρίων κυµαίνονται. Δεν
υπάρχει ακόµα παγιοποιηµένη νοµολογία που να ευνοεί ή να µην
αδικεί αυτούς τους ανθρώπους. Να µην πω τη λέξη «ευνοεί»,
γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να ευνοούνται, αλλά να µην αδικούνται.
Παράλληλα, δεν έχουµε τη δυνατότητα σήµερα να δώσουµε
σε αυτές τις ρυθµίσεις της οδηγίας αναδροµική ρύθµιση, για να
τακτοποιηθούν αυτές οι εκκρεµότητες, οι οποίες θα απευθυνθούν όλες στο τέλος στα δικαστήρια, εκτός εάν τακτοποιηθούν
µε τα λεγόµενα κόκκινα δάνεια.
Όµως και των λεγοµένων κόκκινων δανείων ο δρόµος είναι µακρύς. Δεν είδαµε ακόµα αποφασιστικές κινήσεις που θα τα αντιµετωπίσουν. Είναι θέµα Θεσµών; Είναι θέµα διαπραγµατεύσεων;
Δεν είναι, πάντως, του παρόντος νοµοσχεδίου. Απλώς αναφέρω
ότι υπάρχει µια µερίδα συµπολιτών µας, οι οποίοι δεν φταίνε, κατ’
εµέ, διότι γνωρίζουµε ότι υπήρχαν και υποδείξεις τραπεζών:
«Είναι φθηνό το ελβετικό φράγκο, θα σε δανείσουµε µε ελβετικό
φράγκο, θα το µετατρέψουµε σε ευρώ, θα πάρουµε την προµήθεια της µετατροπής και µετά εσύ θα µας πληρώνεις σε ευρώ,
για να µετατρέπουµε ξανά το ευρώ σε ελβετικό φράγκο, να παίρνουµε µια δεύτερη προµήθεια.».
Και ποια θα είναι η αξία του ελβετικού φράγκου; Κανείς δεν
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κατάλαβε ότι το ελβετικό φράγκο, µια οικονοµία η οποία έχει
άλλη κατεύθυνση από την ευρωπαϊκή, θα ανατιµάτο, δεν θα υποτιµάτο και θα πληρώναµε πολύ ακριβότερα αυτά τα δάνεια.
Ας ευχηθούµε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, να βρείτε λύση και για
τα παρελθόντα δάνεια, γιατί δεν µπορεί να µείνει και αυτό το κοµµάτι των οφειλετών.
Για τα στεγαστικά δάνεια δεν µπορεί κανείς να είναι αρνητικός
ακόµη -ίσως είναι υπερβολικό αυτό- και για ενδεχόµενους κακοπληρωτές. Δεν µπορεί να το αφήσει «και για ενδεχόµενους κακοπληρωτές», για τον λόγο ότι σε εκείνους που θα τους βάλουµε
στην οµάδα των κακοπληρωτών, µπορεί να είναι και κάποιοι οι
οποίοι πραγµατικά έχουν αντικειµενική αδυναµία να πληρώσουν
και θα τους αδικήσουµε και αυτούς.
Εντάξει, λοιπόν, ως προς το νοµοσχέδιο. Παράγωγο δίκαιο ψηφίζουµε τελικά εντός της Βουλής. Δεν ψηφίζουµε πρωτότυπο δίκαιο.
Όµως ας πάµε -µου έδωσε αφορµή ο κ. Αµυράς- στην τροπολογία για το Μέγαρο Μουσικής. Ήµουν εξ εκείνων των ελαχίστων
που δεν είχα υπερψηφίσει τη µεταβίβαση του Μεγάρου Μουσικής
-και ο κ. Αµυράς νοµίζω- στο ελληνικό κράτος. Για ποιον λόγο,
κυρία Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε; Όχι γιατί δεν αναγνωρίζω στον
πολιτισµό τη συµµετοχή του Μεγάρου Μουσικής. Έχω πει ότι είµαι
φίλος της όπερας και της κλασικής µουσικής, αλλά µην τα πούµε
τώρα. Όµως ως προς την τιµή των 500 εκατοµµυρίων που αποτιµήθηκε, είχα διαφωνήσει. Γιατί το λέω αυτό; Διότι αυτό είναι ένα
κτήριο το οποίο είχε στόχο την εξυπηρέτηση του πολιτισµού. Δεν
έχει εµπορική αξία, όπως µας έφερε το Υπουργείο Πολιτισµού,
που λέει ότι η αντικειµενική αξία του είναι 500 ή 600 εκατοµµύρια
ευρώ. Βρείτε µου έναν επενδυτή σε χώρο πολιτισµού που θα επένδυε τα 500 εκατοµµύρια ευρώ εάν αποφάσιζε το κράτος να το
πουλήσει, για να µπορέσει να αποκαταστήσει τη δαπάνη την οποία
έκανε.
Το Ίδρυµα Νιάρχου είναι µε πόρους ιδρύµατος. Τα ιδρύµατα
Ωνάση είναι ιδιωτικοί πόροι. Είναι µια άλλη ιστορία, βέβαια, το
εάν υπήρχαν θέµατα φορολογίας και γιατί έγιναν τα ιδρύµατα.
Μην το ανοίξουµε τώρα. Είναι πολύ παρωχηµένα.
Στην τροπολογία αυτή εµείς είχαµε ψηφίσει «παρών» για το
Μέγαρο Μουσικής. Μάλιστα, τότε είχαµε προτείνει στον κ.
Μπαλτά -θυµάµαι βρισκόµουν εδώ, στην ίδια θέση- επί λέξει:
«Κάλεσε την Metropolitan Opera, κάλεσε τη Σκάλα του Μιλάνου,
κάλεσε το Ινστιτούτο και το Ίδρυµα Βάγκνερ να µας συµβουλεύσουν. Είναι παγκόσµιοι οργανισµοί, µε εµβέλεια, στην κλασική
µουσική και στην όπερα. Κάτι ξέρουν περισσότερο από εµάς».
Δεν εισακούστηκα.
Ψηφίσαµε «παρών», λοιπόν, για το θέµα να δοθούν κάποια
χρήµατα να εξυπηρετηθούν και οι ανάγκες του προσωπικού.
Περνούσα από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και έβλεπα
«εφτά µήνες απλήρωτοι», «οκτώ µήνες απλήρωτοι», προηγουµένως άλλους «οκτώ µήνες απλήρωτοι».
Βλέπω τώρα ότι έρχεται και µια νέα ρύθµιση, η οποία λέει για
το Μέγαρο Μουσικής ότι δεν επιτρέπεται η διαδικασία πάσης φύσεως συµψηφισµού σε βάρος του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής. Αναστέλλονται οι κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου µε αυτόν προσώπου κ.λπ.. Σε αυτό έχω µια επιφύλαξη. Ποια
θα θεωρήσουµε συνυπόχρεα πρόσωπα; Θα θεωρήσουµε τους εγγυητές; Θα θεωρήσουµε εκείνους οι οποίοι είχαν διοικήσει στο
παρελθόν και είχαν εκδώσει εγγυήσεις δικές τους και έτσι δίνουµε
και σε αυτούς µια µορφή ασυλίας πέραν του Μεγάρου Μουσικής;
Ας πάει στο καλό. Ας πούµε ότι είναι ένα πολιτιστικό κέντρο –
µε την καλή βέβαια έννοια- ας πούµε ότι είναι χρήσιµο, αλλά «…
και κατά παντός άλλου συνυποχρέου προσώπου….», δεν ξέρω
ποια είναι και δεν ξέρω εάν µας το απαντάει και η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας όπως ήρθε. Θα παρακαλέσω να έχω µια
απάντηση σε αυτό το σηµείο, διότι µπορεί εµµέσως να διευρύνουµε την εµβέλεια µιας απαλλακτικής διατάξεως. Και στο κάτωκάτω εάν υπάρχει κάποιος εγγυητής ο οποίος εγγυήθηκε µε
γνώση ότι θα πληρώσει για λογαριασµό του Μεγάρου, ας κληθεί
να πληρώσει.
Μια άλλη διάταξη στην οποία θα συµφωνήσω, αλλά είναι προσωπικοί οι λόγοι, είναι η παραχώρηση στον Δήµο Χαλανδρίου για
σαράντα έτη του γνωστού Νοµισµατοκοπείου. Είµαι γείτονας.
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Μένω εκεί πενήντα χρόνια. Γνωρίζω την περιοχή και ξέρω τα
προβλήµατα που δηµιουργούνται και τις ελλείψεις για τα παιδιά
της περιοχής. Ναι, σ’ αυτό θα συµφωνήσουµε, αν και είµαι πλέον
φειδωλός στο να συµφωνώ σε ρυθµίσεις που έρχονται.
Θα συµφωνήσω και σε µια άλλη τροπολογία, η οποία αφορά
τα κίνητρα για µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων µε τον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος και τον Κώδικα της Φορολογικής Διαδικασίας. Είναι η 759/125. Θα συµφωνήσω, για µια ελπίδα ενδεχόµενων επενδύσεων.
Βέβαια στην Ελλάδα η προϊστορία των µετασχηµατισµών είναι
πολύ κακή. Είναι πολύ κακή διότι γίνονται µετασχηµατισµοί πολλές φορές για να χάσουµε τα ίχνη εκείνων που δηµιούργησαν
παθητικό σε άλλες εταιρείες ή να µεταφέρουµε παθητικό από τη
µια στην άλλη. Και έτσι πολλές φορές ξεφεύγουµε και της ευθύνης. Είναι κάτι ανάλογο µε τους συνυποχρέους. Δεν θέλω να το
αναλύσω περισσότερο. Εν πάση, περιπτώσει εµείς είπαµε ότι
πρέπει να υποστηρίξουµε αυτή τη διάταξη.
Κατά τα λοιπά, ως προς τις διαδικασίες προσφυγής και διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού, δεν είναι κακές.
Εκείνο όµως που θέλω να πω πάλι είναι ότι έχουµε έναν πάγιο
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Θεωρώ ότι κάποια στιγµή ήταν
επίτευγµα ο πάγιος νόµος για τη φορολογική διαδικασία. Βέβαια,
δεν είµαι σίγουρος αν πέτυχε ή απέτυχε πλήρως µε τη διαδικασία
των ενδικοφανών προσφυγών, σε ποιο σηµείο έφτασε το αποτέλεσµα, σε ποιο σηµείο έφτασε η εισπραξιµότητα ή αν απλώς δίνουµε παράταση στην αµφιβολία αν θα πληρωθούν κάποιες
υποχρεώσεις. Έχω αντιρρήσεις στο να επεµβαίνουµε σε τέτοια
πάγια νοµοθετήµατα για τον λόγο ότι εκείνοι οι οποίοι τα συντάσσουν, ανεξαρτήτως πολιτικής κατεύθυνσης, κατέχουν το αποτέλεσµα µιας εµπειρίας. Εγώ µπορεί να διαφωνώ και διαφωνώ σε
πολλά σηµεία και µε την τότε κυβέρνηση, η οποία ψήφισε τον κώδικα αυτόν. Μην επανερχόµεθα, όµως, µε αποσπασµατικές ρυθµίσεις. Δηµιουργούµε ρήγµατα και στη διαδροµή τα καθιστούµε
ανεφάρµοστα.
Συνοψίζω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Επί του νοµοσχεδίου έχει
τοποθετηθεί ο κ. Σαρίδης από πλευράς µας. Έδωσα εγώ τις παρατηρήσεις µου, τους προβληµατισµούς µου και νοµίζω ότι θα
πρέπει να είναι χρήσιµες αυτές οι παρεµβάσεις, γιατί έστω και
την τελευταία στιγµή, κλείνοντας τη συνεδρίαση ενός νοµοσχεδίου κι ας µην υπάρχει χρόνος, ας τίθενται ψήγµατα για επόµενες συζητήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουµουτσάκο,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κοινοβουλευτική συζήτηση για το νοµοσχέδιο έχει ουσιαστικά κλείσει και
από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας έχει υπάρξει τοποθέτηση
και είναι σαφής και γνωστή η θέση µας. Στη συζήτηση αυτή όµως
λόγω των εξελίξεων και των γεγονότων των ηµερών έγινε αναφορά και για τα τελευταία γεγονότα που αφορούν στα εθνικά θέµατα.
Θα ήθελα, λοιπόν, γι’ αυτό ακριβώς να υπάρχει µια τοποθέτηση σύντοµη αλλά και σαφής από πλευράς Νέας Δηµοκρατίας.
Έχει γίνει ήδη από τον κ. Δένδια. Συµπληρωµατικά θα ήθελα να
αναφερθώ σε ορισµένα από τα στοιχεία των τελευταίων ηµερών,
γιατί είναι αλήθεια ότι µαζεύονται σύννεφα στον ορίζοντα των
εθνικών µας θεµάτων, καθώς υπάρχουν απαράδεκτες επαναλαµβανόµενες δηλώσεις και από ανατολικά και από βόρεια.
Θα ήθελα λίγο να µείνω στις ιδιαίτερα προβληµατικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κ. Ερντογάν.
Ο κ. Ερντογάν αισθάνεται, όσον αφορά στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας, πανίσχυρος. Όµως αισθάνεται ανήσυχος για τις εξελίξεις στα σύνορά του. Είναι εξελίξεις που βλέπει
ότι δεν µπορεί να ελέγξει. Ο συνδυασµός αυτός, αισθήµατος
ισχύος από τη µια πλευρά και ανασφάλειας από την άλλη, τον
καθιστά απρόβλεπτο. Τις επαναλαµβανόµενες, λοιπόν, απαράδεκτες δηλώσεις αµφισβήτησης της Συνθήκης της Λωζάνης
έχουµε κάθε λόγο να τις αντιµετωπίζουµε µε ιδιαίτερο προβληµατισµό και ανησυχία.
Στην ουσία, τι είναι αυτές οι δηλώσεις; Είναι αµφισβήτηση του
διεθνούς νοµικού καθεστώτος, της διεθνούς νοµικής βάσης που
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για έναν σχεδόν αιώνα έχει καθορίσει τα σύνορα, την ισορροπία
και γι’ αυτό τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η επικινδυνότητα, λοιπόν, των δηλώσεων
αυτών αµφισβήτησης του σηµερινού καθεστώτος είναι προφανής και αφορά και τη χώρα µας. Αφορά ευθέως και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Τι πρέπει να γίνει; Τι έχει κάνει µέχρι τώρα η Κυβέρνηση, πέραν
κάποιων δηµοσίων τοποθετήσεων ανησυχίας και αυτών καθυστερηµένων, εάν κρίνω από την εξόχως βραδυφλεγή αντίδραση του
Κυβερνητικού Εκπροσώπου χθες;
Πρέπει να ενηµερωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εταίροι µας
και οπωσδήποτε τα συµβαλλόµενα στη Συνθήκη της Λωζάνης
µέρη. Διότι η συνθήκη αυτή έχει υπογραφεί µεταξύ Ελλάδας, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ρουµανίας, Σερβίας, Κροατίας, Σλοβενίας -τότε σε ένα κράτος, τώρα διάδοχα
κράτη- από τη µια πλευρά και Τουρκίας από την άλλη. Θα πρέπει
να ενηµερώσουµε, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας που έχει για
µας αυτή η αναθεωρητική τακτική του κ. Ερντογάν, τα κράτη
αυτά και να κινηθούµε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Και θα ήθελα εδώ και ως είδηση να ενηµερώσω το Σώµα, δίνοντας κι ένα παράδειγµα του πώς η Νέα Δηµοκρατία αντιµετωπίζει τα εθνικά θέµατα, ότι αυτήν τη στιγµή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε ψήφισµα που πρόκειται να κατατεθεί υπάρχει
τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, που προέκυψε
µετά και από πρωτοβουλία της Νέας Δηµοκρατίας, στην οποία
κατηγορηµατικά αναφέρεται ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι πολύ ανήσυχο και προβληµατισµένο µε δηλώσεις που αµφισβητούν τη Συνθήκη της Λωζάνης –µεταφράζω από τα αγγλικά- η οποία καθορίζει τα σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας κι
έχει συµβάλει επί έναν σχεδόν αιώνα στη διατήρηση της ειρήνης
και της σταθερότητας στην περιοχή.
Αυτή είναι µια πολύ σαφής, ξεκάθαρη, αυστηρή και γι’ αυτό
σηµαντική τροπολογία που αυτήν τη στιγµή κατατίθεται στο
Στρασβούργο, προκειµένου να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Δίνουµε, λοιπόν, σήµερα ένα δείγµα γραφής τού
πώς αντιλαµβανόµαστε τον ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και στα εθνικά θέµατα.
Για τις δηλώσεις του κ. Ράµα δεν θα κάνω καµµία αναφορά,
σεβόµενος τον χρόνο, την κατανοήση σας και την ευελιξία που
είχε το Προεδρείο να έχω τον λόγο.
Όµως, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
επιτακτικό το συντοµότερο δυνατόν, µέσα στις επόµενες µέρες,
αν είναι δυνατόν, να συγκληθεί το Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής
Πολιτικής, προκειµένου µακριά από τα φώτα –αν θέλετε- των εντυπώσεων που προκαλεί η δηµοσιότητα, να συζητήσουν οι πολιτικές δυνάµεις µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα και σε βάθος
τις πολύ σοβαρές εξελίξεις που µαζεύονται αυτήν τη στιγµή στον
ορίζοντα των εθνικών µας θεµάτων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με τη κοινοβουλευτική σειρά θα αναγνώσω τα ονόµατα των εισηγητών και ειδικών
αγορητών και όποιοι είναι στην Αίθουσα κι επιθυµούν, από τη
θέση τους θα µιλήσουν για τρία λεπτά. Όποιοι δεν είναι στην Αίθουσα ή είναι και δεν επιθυµούν, δεν θα µιλήσουν.
Κύριε Αντωνίου, έχετε τον λόγο για δευτερολογία τριών λεπτών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα
κάνω χρήση όλου του χρόνου.
Όσον αφορά τις διατάξεις του νοµοσχεδίου το οποίο συζητάµε σήµερα, είναι πασιφανές κι έχει οµολογηθεί από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής ότι δηµιουργεί ένα διαφορετικό τοπίο από
εδώ και πέρα στους δανειολήπτες, σε σχέση µε ενυπόθηκα δάνεια πρώτης κατοικίας. Εξασφαλίζει προϋποθέσεις διαφάνειας
και καλύτερης αντιµετώπισης ζητηµάτων που αφορούν δάνεια
σε ξένο νόµισµα και την πρόωρη εξόφληση των δανείων. Νοµίζω
ότι αυτό θα συµβάλει από εδώ και πέρα στην εκλογίκευση όλου
του συστήµατος χορήγησης δανείων, επ’ ωφελεία των καταναλωτών και των δανειοληπτών.
Επίσης, σε σχέση µε τις τροπολογίες, οι περισσότερες από
αυτές είναι χρήσιµες γιατί διευκολύνουν τη δηµόσια διοίκηση σε
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ζητήµατα που αφορούν επείγουσες καταστάσεις και όσον αφορά
την πληρωµή µισθωµάτων του δηµοσίου και όσον αφορά την τακτοποίηση εκκρεµοτήτων σχετικά µε το Μέγαρο Μουσικής και
όσον αφορά τη µεταφορά ποσού 850.000.000 ευρώ από τον
ESM, προκειµένου να γίνει γρήγορα η εκκαθάριση εκκρεµουσών
αιτήσεων συνταξιοδότησης, το οποίο επίσης θα είναι και επ’ ωφελεία της εθνικής οικονοµίας, καθότι θα συµβάλει µέσα στο 2017
να πέσει χρήµα στην αγορά και να µπορέσει η οικονοµία µας να
πάρει αναπτυξιακή τροχιά.
Θέλω να µου επιτρέψετε να σταθώ λίγο, όµως, σε κάποιες παρατηρήσεις που έκαναν κάποιοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης
σε σχέση µε τα εθνικά ζητήµατα, τα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι µια σταθερή χώρα σε ένα
πολύ ταραγµένο περιβάλλον. Η χώρα µας και η Κυβέρνηση υπηρετεί µε συνέπεια τα εθνικά συµφέροντα και τηρεί την εθνική
γραµµή η οποία έχει χαραχθεί και υπηρετείται σταθερά από όλες
τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Νοµίζω ότι αυτά τα θέµατα
δεν θα έπρεπε να γίνονται αντικείµενο µικροπολιτικής εκµετάλλευσης από το Βήµα της Βουλής.
Σε κάθε περίπτωση, άσκοποι φραστικοί λεονταρισµοί από διάφορους γείτονες δεν βοηθούν, από όποια πλευρά και αν προέρχονται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ήθελα να παρακαλέσω για τις δευτερολογίες να επικεντρωθείτε στο νοµοσχέδιο. Για τα άλλα θέµατα µίλησαν ήδη όλα τα κόµµατα.
Ορίστε, κύριε Μπούρα, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω γενικά λέγοντας ότι θέλω να δεχθώ, µε όλη τη
σηµασία της λέξεως, ότι η κυρία Υπουργός θα αναλάβει αυτές
τις δεσµεύσεις τις οποίες είπε στην τοποθέτησή της επίσηµα
όσον αφορά κυρίως το θέµα των οικοδοµικών συνεταιρισµών,
έτσι ώστε πολύ σύντοµα -γιατί αυτό το θέµα είναι επείγον- να
έρθει διάταξη που να ρυθµίζει το θέµα της εναρµόνισης των καταστατικών τους σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµο που είναι και
επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να εµπεριέχεται ο όρος
και η απαίτηση της φορολογικής ενηµερότητας.
Τώρα στον πολύ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, που υπάρχει, εγώ
θα δεχθώ ότι θα δει και τα άλλα θέµατα που δεσµεύτηκε η κυρία
Υπουργός, όσον αφορά τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του
Καταναλωτή. Εάν, όµως, εσείς ή οι συνεργάτες σας είχατε δει
τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, που
είναι ένα όργανο πάρα πολύ σηµαντικό στη λειτουργία της Βουλής και στην ολοκλήρωση των σχεδίων νόµου, θα βλέπατε ότι γίνονται ορισµένες παρατηρήσεις. Και πρέπει να το πω αυτό, διότι
στη συνέχεια θα ψηφίσουµε και στο σύνολο. Σας κάνει, πρώτον,
παρατήρηση και πρέπει να διορθωθεί όσον αφορά τον ίδιο τον
τίτλο. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά δεν είναι ολοκληρωµένος ο
τίτλος του νοµοσχεδίου σύµφωνα µε τα γραφόµενα στην οδηγία,
δηλαδή παραλείπονται κάποια πράγµατα, δηλαδή το 2013 κ.λπ.
-να µην τα πω, γιατί χάνω τον χρόνο έτσι, κύριε Πρόεδρε.
Για το άρθρο 17, που ο Συνήγορος του Καταναλωτή σάς κάνει
πρόταση -την είπα και εγώ- και λέει επί λέξει: «εάν η ταυτότητα
του νοµικού λόγου…», πρέπει να προστεθεί κάποιος νοµικός
λόγος.Αυτό είναι πασιφανές. Έπρεπε οι νοµικοί σας να το είχαν
δει και να το είχατε κάνει από τη στιγµή που το λέει µάλιστα και
η Επιστηµονική Επιτροπή, για να µην έρχεστε µετά από πέντε,
δέκα µέρες -εγώ λέω θα το εφαρµόζετε- να διορθώνετε νοµοθέτηµα και να συµπληρώνετε σε κάτι που ψηφίστηκε και ακόµα δεν
στέγνωσε ο πάπυρος που θα τυπώσει το Εθνικό Τυπογραφείο.
Όπως και στο άρθρο 37, κυρία Υπουργέ, κάνει παρατηρήσεις
συγκεκριµένες η Επιστηµονική Επιτροπή και µάλιστα επικαλείται
τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Αυτά να τα δείτε, αν προλαβαίνετε και τώρα, ώστε οι συνεργάτες σας να ενσωµατώσουν κάποιες παρατηρήσεις.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό, γιατί ήδη παρήλθε
χρόνος. Εξηγήθηκε ό,τι ήταν να εξηγηθεί. Για τις τροπολογίες της
τελευταίας στιγµής καταλαβαίνετε ότι είµαστε τύποις και ουσία
αρνητικοί. Διότι αν πάρετε την τροπολογία αυτή που σας είπα, που
αναφέρεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης -βεβαίως
την υπογράφει και ο Υπουργός Οικονοµικών- είναι κάποιες σελί-
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δες. Κυρίως όταν αναφέρει καταργούµενες διατάξεις, πού να
βρούµε εµείς σήµερα εδώ, σε αυτό το στενό περιθώριο του χρόνου, τις πηγές εκείνες; Πώς να δούµε καν τι είναι αυτές οι διατάξεις; Διότι, ειλικρινά, είναι της τελευταίας στιγµής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όσον αφορά δε την άλλη τροπολογία τη δική σας, που έχει και την υπογραφή σας, πέραν του γεγονότος ότι είναι εκπρόθεσµη, δεύτερον, έχει και την έννοια της
αντισυνταγµατικότητας. Αν είχε διαρθρωθεί διαφορετικά, γιατί
ενώ έχει τρία επιµέρους άρθρα, κατατίθεται ως µία τροπολογία,
θα µπορούσαµε να δεχθούµε το πρώτο και το τρίτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, παρακαλώ,
κύριε Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όµως, το δεύτερο κοµµάτι, το δεύτερο άρθρο -να το πω έτσι- είναι προδήλως και πασιφανώς αντισυνταγµατικό, µε συνέπεια να µην µπορούµε να την ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Μεγαλόπολης Αρκαδίας (δεύτερο
τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Γερµενής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όσον αφορά την τροπολογία για το
Μέγαρο Μουσικής, εµείς τα είχαµε πει τέτοια εποχή και πέρσι
και είχαµε ψηφίσει -ίσως το µοναδικό κόµµα µέσα στη Βουλή, αν
θυµάµαι καλά- «κατά». Ερχόµαστε έναν χρόνο µετά και συζητάµε
πάλι το ίδιο θέµα και βλέπω ότι πάλι κάποια κόµµατα έχουν αρχίσει να βλέπουν το τι ακριβώς γίνεται µε το Μέγαρο Μουσικής
και τα «παρεάκια» που έχουν στηθεί εκεί µέσα.
Τώρα, έρχοµαι σε αυτά που δεν πρόλαβα να πω στην πρωτολογία µου. Βέβαια µε τρία λεπτά χρόνο πόσα να πω; Είναι πάρα
πολλά τα άρθρα. Θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 42, που καταργείται µε το παρόν η υποχρεωτική εκτίµηση από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών και δίδεται δυνατότητα να συντάξει την έκθεση
ένας οποιοσδήποτε ελεγκτής. Αυτό είναι γεγονός που δεν εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την αντικειµενικότητα της εκτίµησης.
Και ρωτάµε πώς διασφαλίζεται η φερεγγυότητα και η αµεροληψία του εκτιµητή και τι είδους εχέγγυα δίνονται. Όλες αυτές είναι
σκέψεις που δεν απαντώνται στην αιτιολογική έκθεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στο άρθρο 44 µιλάµε για ένα µεγάλο σκάνδαλο. Καταργούνται
οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 2 του ν.3755/2009,
οι οποίες ρύθµιζαν φορολογικά θέµατα και χορηγούσαν φοροαπαλλαγές και συγκεκριµένα, µετά τη σύµβαση του ΟΛΠ -µιλάµε
για την εταιρεία «COSCO»- ο µόνος αρµόδιος να επιβάλλει
όρους επί ελληνικού εδάφους είναι η αλλοδαπή εταιρεία.
Αν αυτό δεν είναι ευθεία παραβίαση των συνταγµατικών αρχών
και παρέµβαση της εταιρείας αλλοδαπών συµφερόντων, τότε τι
είναι; Δηλαδή, τέτοιους επενδυτές καλούµε στη χώρα; Καλούµε
επενδυτές που θα έχουν φοροαπαλλαγές κι όταν υπάρχουν Έλληνες επενδυτές τούς βαράµε στη φορολογία κατακέφαλα;
Επίσης, το άρθρο 49 -άλλο ένα άρθρο που για εµάς είναι σκάνδαλο- αφορά την Επιτροπή Έγκρισης Συναλλαγών του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους και χορηγείται αναστολή άσκησης ποινικής διώξεως για τα µέλη και τον γραµµατέα της. Η επιτροπή
αυτή συστάθηκε το 2014 µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
προκειµένου να εγκρίνει συγκεκριµένες συναλλαγές, επί τη βάσει
του κοινωνικού οφέλους, που είναι βέβαια πλήρως αόριστη έννοια, η οποία συγχωρεί ατασθαλίες και παράνοµες πράξεις.
Έναν χρόνο αργότερα, εν µέσω capital controls, εκδίδει µια
απόφαση, συγκεκριµένα την υπ’ αριθµόν 21/2015, διά της οποίας
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επετράπη υπό προϋποθέσεις για ένα εικοσιτετράωρο και µόνο
για όσους µπορούσαν να γνωρίζουν την απόφαση, η µεταφορά
χρηµάτων στο εξωτερικό. Δηλαδή, για ένα εικοσιτετράωρο αυτοί
οι κύριοι ενηµέρωσαν τους φίλους τους, αυτούς που είχαν τα µεγάλα πακέτα, να βγάλουν όλα τα λεφτά έξω. Και ο φουκαράς ο
Έλληνας να περιµένει στην ουρά για να βγάλει τα 400 ευρώ την
εβδοµάδα! Και εδώ η Υπουργός δεν µας απάντησε.
Τελειώνω µε το άρθρο 54, για την παραχώρηση της έκτασης
στον Δήµο Χαλανδρίου για σαράντα έτη. Και εδώ η αναδροµική
ισχύς πού αποσκοπεί και πώς επιτυγχάνεται στην πράξη; Να µας
δώσετε κι εδώ µια απάντηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Βαρδαλής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κι εγώ θα αναφερθώ σε ορισµένα άρθρα και τη στάση του
κόµµατός µας απέναντι σε αυτά.
Κατ’ αρχάς, στο άρθρο 54 -έτσι όπως έχει γίνει η αναρίθµηση
κι έχει µπει µέσα στον κορµό του νοµοσχεδίου-, που αφορά τον
Δήµο Χαλανδρίου, είµαστε θετικοί. Άλλωστε, η λαϊκή συσπείρωση του συγκεκριµένου Δήµου πρωτοστάτησε στους αγώνες
για να παραχωρηθεί η συγκεκριµένη έκταση. Θεωρούµε, όµως,
παρά τη θετική µας ψήφο, ότι θα πρέπει να παραχωρηθεί µόνιµα
στον δήµο και όχι µόνο για σαράντα χρόνια όπως προβλέπεται
στο σχέδιο νόµου.
Στο δεύτερο που θέλω να σταθώ είναι στην τροπολογία µε
αριθµό 753/121 -κι αυτή έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 55- που
αφορά τη φορολογική ενηµερότητα του Μεγάρου Μουσικής,
θέµα για το οποίο έγινε αρκετή συζήτηση. Εµείς θα ψηφίσουµε
«παρών». Βεβαίως, συµφωνούµε ότι πρέπει να πληρωθούν οι εργαζόµενοι, ούτε συζήτηση. Έχουν, όµως, έρθει επανειληµµένα δεν είναι µόνο δυο φορές- τροπολογίες για το ίδιο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και όχι µόνο για το
Μέγαρο Μουσικής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Και όχι µόνο. Τη δική µου εµπειρία
λέω, για τα υπόλοιπα δεν γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει
να λυθεί µόνιµα.
Όσο για το άρθρο 56, που είναι η τροπολογία 754/122, συµφωνούµε και θα την ψηφίσουµε.
Στο άρθρο 57, που αφορά τη δυνατότητα έκτακτης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισµό για τα ασφαλιστικά ταµεία, θα ψηφίσουµε «παρών», πρώτα απ’ όλα γιατί η ίδια η
πολιτική σας, µε τους αντιασφαλιστικούς νόµους που περάσατε,
τσακίζει και τα ασφαλιστικά ταµεία και τους συνταξιούχους, αλλά
και τους εργαζόµενους.
Επιπλέον το ζήτηµα για εµάς δεν είναι να δώσετε κάποια εκατοµµύρια προς τα ασφαλιστικά ταµεία για να λυθεί αυτό το
όντως υπαρκτό πρόβληµα και να δοθούν οι συντάξεις, που ήδη
έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις τους. Το ζήτηµα είναι ότι πρέπει να
δώσετε τα χρωστούµενα απέναντι στα ασφαλιστικά ταµεία, που
οι ίδιοι οι εργαζόµενοι των ασφαλιστικών ταµείων εκτιµούν ότι
είναι περίπου 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτά πρέπει να δώσετε.
Τέλος, στην τροπολογία 756 είµαστε αντίθετοι και θα την καταψηφίσουµε, γιατί η τροπολογία αυτή προωθεί αλλαγές στον
δηµόσιο τοµέα και στο κράτος γενικότερα στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων και της µεταφοράς αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών
δηµοσιονοµικού ελέγχου στις οικονοµικές υπηρεσίες των δηµόσιων φορέων.
Αυτές οι αλλαγές είναι ενταγµένες στη λογική του µικρότερου
κράτους, της µείωσης των ελεγκτικών µηχανισµών, της άρσης
των εµποδίων, όπως τα χαρακτηρίζουν στις επενδύσεις, της υλοποίησης των διαδικασιών, της ανεµπόδιστης διοχέτευσης χρήµατος στους επιχειρηµατικούς οµίλους, επηρεάζουν, όµως,
άµεσα τους υπαλλήλους των οικονοµικών υπηρεσιών. Με τον
τρόπο αυτόν µεταβιβάζεται η ευθύνη –και αυτό είναι το σηµαντικό- της κάθε πολιτικής επιλογής στους διευθυντές των οικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίοι θα κληθούν να ελέγχουν τη
νοµιµότητα των ενεργειών των πολιτικών τους προϊσταµένων.
Κατά τη γνώµη µας, θα πολλαπλασιαστούν οι φανερές και οι
κρυφές πιέσεις στους οικονοµικούς υπαλλήλους που θα ασκούν

1981

αυτόν τον έλεγχο νοµιµότητας των δαπανών. Αποτελεί ή όχι παραλογισµό διοικητικά υφιστάµενοι να ελέγχουν τους προϊσταµένους τους; Καταργείται ή όχι επί της ουσίας ο όποιος έλεγχος
υπήρχε;
Αυτό που χρειάζεται, κατά τη γνώµη µας, είναι η ανάκληση της
σχετικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας του ν.4337 και χρειάζεται η
δηµιουργία της δηµόσιας αρχής για τον έλεγχο των δαπανών
ανεξάρτητη από τους ελεγχόµενους. Να καθιερωθεί καθολικός,
ουσιαστικός και πλήρης έλεγχος όλων των δαπανών και να παραµείνει ο προσυµβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και να επεκταθεί µάλιστα σε συµβάσεις άνω των 60.000 ευρώ,
γιατί τώρα γίνεται πάνω από 200.000 ευρώ.
Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καµµένε, θέλετε δευτερολογία για τρία λεπτά;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαρίδης για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο εξαντλήθηκε ουσιαστικά στις επιτροπές. Η Κυβέρνηση µε την Υπουργό άκουσε τις προθέσεις και τις
απόψεις της Αντιπολίτευσης, προχώρησε σε γενναίες κινήσεις.
Ουσιαστικά κατήργησε δύο άρθρα, το άρθρο 43 και το άρθρο
46, τα οποία ήταν επίµαχα άρθρα και είχε συµφωνήσει σε αυτό
ολόκληρη η αντιπολίτευση.
Η Ένωση Κεντρώων επί της αρχής θα ψηφίσει «ναι» στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Οι αντιρρήσεις µας, οι οποίες ουσιαστικά τοποθετούνται στο
«παρών», είναι για το άρθρο της τροπολογίας εκείνης στην οποία
φέρνουµε τις ρυθµίσεις για το Μέγαρο Μουσικής. Όπως σας
είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, έχουµε τοποθετηθεί και στο παρελθόν για το Μέγαρο Μουσικής. Η διάταξη την
οποία βάζετε µέσα, εκεί που ουσιαστικά λέτε ότι αναστέλλονται
κατά του ΟΜΜΑ και άλλου συνυπόχρεου, είναι εκείνη η οποία
µας οδηγεί στην παρούσα φάση στο να ψηφίσουµε «παρών».
Όπως «παρών» θα ψηφίσουµε στην τροπολογία 756/124,
καθώς θεωρούµε ότι δεν είχαµε τον χρόνο για να µελετήσουµε
µε µεγαλύτερη προσοχή όλες αυτές τις τροποποιήσεις των διατάξεων.
Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώθηκαν οι
οµιλητές εκ των κοινοβουλευτικών εδράνων.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά, για να απαντήσετε από τη θέση σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κατ’ αρχάς θα ήθελα και εγώ να αναφέρω, ότι η χώρα µας είναι
η µοναδική χώρα η οποία έχει τη σταθερότητα αυτήν τη στιγµή
σε µια Μεσόγειο που βράζει. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο στα
ζητήµατα της εξωτερικής πολιτικής µε τις γείτονες χώρες. Νοµίζω ότι η ελληνική Κυβέρνηση χειρίζεται το θέµα µε την ανάλογη
σοβαρότητα. Θα πάρουµε υπ, όψιν µας, βέβαια, τις προτάσεις
που έκανε η Αντιπολίτευση και θα τις µεταφέρω στο Υπουργείο
Εξωτερικών.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για κάποια ζητήµατα που µπήκαν σε σχέση µε την τροπολογία, τι αναφέρει το άρθρο 53;
Αφορά την ανταλλαγή τίτλων από µέτοχο ή εταίρο µεριδίων για
την απόκτηση τίτλων άλλης επιχείρησης. Η τροποποίηση δίνει
στη φορολογική αρχή τη δυνατότητα να βάζει προϋποθέσεις για
την αποφυγή καταστρατηγήσεων κατά την ανταλλαγή των τίτλων. Δεν έχει να κάνει µε τίποτα άλλο περισσότερο.
Επίσης, το άρθρο 54, που και αυτό πάλι ερχόµαστε να τροποποιήσουµε, αφορά τις συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις επιχειρήσεων.
Η τροποποίηση έχει έναν όµοιο στόχο µε την πιο πάνω τροποποίηση του άρθρου 53. Αποφεύγονται οι περιπτώσεις καταστρατήγησης των διατάξεων και αποτρέπεται η διενέργεια µετασχηµατισµών επιχειρήσεων, µε σκοπό τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείται περίεργο από την
Αντιπολίτευση που δεν θέλει να ψηφίσει τη συγκεκριµένη τροπολογία.
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Όσον αφορά το άρθρο 42 που µιλάµε για τον εκτιµητή, ο εκτιµητής δεν είναι ένας τυχαίος εκτιµητής. Είναι εκτιµητής εγγεγραµµένος στο µητρώο εκτιµητών.
Όσον αφορά το Μέγαρο Μουσικής, είναι ένα πρόβληµα που
πράγµατι υπάρχει χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Έφυγε ο κ.
Αµυράς που µας έφερε και την προηγούµενη ερώτηση που είχε
γίνει από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τότε, που ζητούσαν να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Το είπα και πριν, θα ξεκινήσει διαχειριστικός
έλεγχος. Έχει αποφασιστεί από τις 10-10-2016.
Νοµίζω ότι δεν έχουµε τίποτα περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συγνώµη, για τον διαχειριστικό είπατε ότι θα ξεκινήσει από τις 10-10-2016;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Όχι, όχι. Στις 10-10-2016 αποφασίστηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αναδροµικά προς τα
πίσω. Γιατί έτσι όπως το είπατε…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αποφασίστηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κατάλαβα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αποφασίστηκε η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Διαχειριστικού ελέγχου παρελθόντων ετών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μόνο για τον τίτλο,
µήπως θα πρέπει να δεχθείτε την παρατήρηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου και να συµπληρωθεί ο τίτλος του νοµοσχεδίου;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν έχω καµµία αντίρρηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι.
Κυρία Υπουργέ, ο κ. Δένδιας ήταν αναλυτικός. Αναγκαζόµαστε
να ψηφίσουµε την τροπολογία αυτή, επειδή έχει να κάνει µε τους
εργαζοµένους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, τα είπατε. Αυτόν που ήταν εξαντλητικός γιατί τον επαναλαµβάνετε;
Δεν αντιλαµβάνοµαι εγώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Απάντησα στον κ. Αµυρά που έβαλε θέµα διαχειριστικού ελέγχου. Δεν απάντησα σε εσάς. Δεν έχει να κάνει. Και εκτός αυτού,
συµπληρώνοντας τον κ. Αµυρά, από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν προκύπτει κόστος για το ελληνικό
δηµόσιο. Ίσα-ίσα που βελτιώνονται τα έσοδα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι αυτό που είχαµε
εγκρίνει στην προηγούµενη τροπολογία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µας διαβάσετε
τον τίτλο, κυρία Υπουργέ;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεδοµένου ότι ο τίτλος του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου αναφέρει
τον τίτλο της οδηγίας είναι σκόπιµο να µεταφερθεί αυτός αυτούσιος ως εξής:
«Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές
για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση
των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε
Μπούρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, εγώ απλά για
την Επιστηµονική Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις
συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών
2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Οικονοµικών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας
µε την Οδηγία 2014/17/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται
για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και
2013/36/ΕΕ και του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’ - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΠΡΩΙ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς, το άρθρο
13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 43
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 53
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 55
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 56
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 57
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 756 και ειδικό 124, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 756 και ειδικό 124 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 759 και ειδικό 125 ως έχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν ψηφίσουµε
θέλω µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, όπως
ξέρετε, όταν έχει αρχίσει η ψηφοφορία, εξηγήσεις δεν υπάρχουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι, αλλά εδώ βλέπω τρία διαφορετικά πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατά παρέκκλιση,
µήπως και υπάρξει ευρύτερη αποδοχή, για ένα λεπτό πείτε µας
ποια είναι η διευκρίνιση που θέλετε και να απαντήσει η κυρία
Υφυπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αναφέρατε έναν αριθµό, δεν τον θυµάµαι τώρα, να µην τον ψάχνω στα χαρτιά µου. Η τροπολογία,
όπως κατετέθη, είχε τρία επιµέρους άρθρα που δεν τα ονόµασε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αν εννοείτε αυτό, το
άκουσε η κυρία Υπουργός. Δεν δέχεται να τη σπάσει σε τρία χωριστά σηµεία. Άρα, ψηφίζετε en bloc και άρα, λόγω της παραγράφου 2, εσείς ως Νέα Δηµοκρατία ψηφίζετε «όχι».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εµείς ψηφίζουµε «όχι» λόγω…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Και µετά τις διευκρινίσεις που σας έδωσα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, το δεύτερο κοµµάτι είναι αντισυνταγµατικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, δεν
κάνουµε κουβέντα. Διευκρινίστηκε. Η Κυβέρνηση δεν δέχεται να
σπάσει στα τρία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι, αλλά πώς ψηφίζεται σε τρία διαφορετικά άρθρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν ψηφίζεται σε τρία
διαφορετικά άρθρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι, είναι τρία άρθρα χωριστά.
Να ψηφίσουµε χωριστά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αφού έχει τρία διαφορετικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η τροπολογία είναι
µία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι, είναι τρία άρθρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι τρία άρθρα, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ δεν είναι σωστά τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
είναι σαφής ο Κανονισµός. Η τροπολογία κατετέθη ως µία και ως
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µία ψηφίζεται. Εφόσον ψηφιστεί και ενσωµατωθεί µετά εις το
κεντρικό νοµοσχέδιο, τότε διασπάται σε τρία και γίνονται τρία
διαφορετικά άρθρα. Ο Κανονισµός είναι σαφής. Παρακαλώ
πολύ, δεν δέχοµαι καµµία άλλη διακοπή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν διασπάται. Είναι ένα άρθρο
µε τρεις παραγράφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έτσι ακριβώς.
Επανερχόµαστε, λοιπόν, στην ψήφιση της τροπολογίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 759 και ειδικό 125 ως έχει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 759 και ειδικό 125 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα
που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών
2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου
2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των
οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την
τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η µεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται
για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου
2008 (L 133).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται:
α) σε συµβάσεις πίστωσης που εξασφαλίζονται είτε µε υποθήκη
είτε µε προσηµείωση υποθήκης είτε βάσει δικαιώµατος σχετιζοµένου µε ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
β) σε συµβάσεις πίστωσης, σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση ή η διατήρηση δικαιωµάτων κυριότητας επί εγγείου ιδιοκτησίας ή επί υπάρχοντος ή υπό κατασκευή κτιρίου.
2. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε:
α) συµβάσεις πίστωσης αποδέσµευσης περιθωρίου αξίας
(equity release credit agreements) όπου ο πιστωτικός φορέας:
αα) χορηγεί την πίστωση µε εφάπαξ ποσό, σε τακτικές δόσεις
ή µε άλλη µορφή, και ως αντιπαροχή εισπράττει ένα ποσό από το
τίµηµα της µελλοντικής πώλησης ενός ακινήτου που προορίζεται
για κατοικία ή αποκτά ένα δικαίωµα επί ακινήτου που προορίζεται
για κατοικία, και
ββ) δεν απαιτεί αποπληρωµή της πίστωσης εως ότου συµβούν
ένα ή περισσότερα προκαθορισµένα γεγονότα στη ζωή του καταναλωτή, όπως αυτά µπορεί να ορίζονται από την αρµόδια αρχή,
εκτός εάν υπάρξει παραβίαση από τον καταναλωτή των συµβατικών υποχρεώσεών του που επιτρέπει στον πιστωτικό φορέα να
καταγγείλει τη σύµβαση πίστωσης,
β) συµβάσεις πίστωσης µε τις οποίες η πίστωση χορηγείται από
εργοδότη στους εργαζοµένους του ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, άτοκα ή µε Συνολικό Ετήσιο Πραγµατικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) χαµηλότερο από εκείνα που επικρατούν στην
αγορά και τα οποία δεν προσφέρονται γενικά στο κοινό,
γ) συµβάσεις πίστωσης όπου η πίστωση χορηγείται άτοκα και
χωρίς άλλες επιβαρύνσεις εκτός από εκείνες που έχουν σκοπό την
ανάκτηση του κόστους που συνδέεται άµεσα µε την εξασφάλιση
της πίστωσης,
δ) συµβάσεις πίστωσης υπό µορφή δυνατότητας υπερανάληψης και στις οποίες η πίστωση πρέπει να εξοφληθεί εντός ενός
µηνός,
ε) συµβάσεις πίστωσης που είναι αποτέλεσµα διακανονισµού ο
οποίος επιτεύχθηκε ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δηµόσιας
αρχής,
στ) συµβάσεις πίστωσης που αφορούν την προθεσµιακή εξόφληση υπάρχουσας οφειλής, χωρίς επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της περίπτωσης α’της παραγράφου 1.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να εξαιρεθούν από την εφαρµογή του
συνόλου ή µέρους των διατάξεων του παρόντος νόµου συµβάσεις
πίστωσης που σχετίζονται µε πιστώσεις χορηγούµενες σε περιορισµένο κοινό δυνάµει νοµοθετικών διατάξεων για σκοπούς κοινής
ωφελείας, είτε άτοκα είτε µε επιτόκιο χορηγήσεων χαµηλότερο
από αυτό που επικρατεί στην αγορά είτε µε άλλους όρους, οι
οποίοι είναι ευνοϊκότεροι για τον καταναλωτή από αυτούς που επικρατούν στην αγορά και µε επιτόκιο χορήγησης που δεν µπορεί

να υπερβαίνει αυτό που επικρατεί στην αγορά.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι δέουσες απαιτήσεις
πληροφόρησης, οι οποίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον έγκαιρη
ενηµέρωση για τα κύρια χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και το
κόστος τέτοιων συµβάσεων πίστωσης στο προσυµβατικό στάδιο.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο για τη διαφήµιση τέτοιων συµβάσεων πίστωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι
η διαφήµιση θα είναι ακριβής, σαφής και µη παραπλανητική.
Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρο 4 της Οδηγίας)
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
1) «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο µε τις δικαιοπραξίες που καλύπτει ο παρών νόµος επιδιώκει σκοπούς που
δεν σχετίζονται µε την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική
δραστηριότητά του.
2) «Πιστωτικός φορέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που,
στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του
δραστηριότητας, χορηγεί ή υπόσχεται να χορηγήσει πίστωση η
οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2, καθώς και οι
εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (A’ 176), σύµφωνα µε την παράγραφο 22 του ιδίου άρθρου, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)
και, τροποποιήθηκε, ως προς τις προδιαληφθείσες διατάξεις µε
τις παραραγράφους 1 και 3 αντιστοίχως του άρθρου τέταρτου του
ν. 4393/2016 (Α’ 106).
3) «Σύµβαση πίστωσης»: σύµβαση δυνάµει της οποίας πιστωτικός φορέας χορηγεί ή υπόσχεται να χορηγήσει σε καταναλωτή πίστωση κατά την έννοια του άρθρου 2, υπό µορφή προθεσµιακής
καταβολής, δανείου ή οποιασδήποτε άλλης παρόµοιας χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης.
4) «Συµπληρωµατική υπηρεσία»: υπηρεσία που προσφέρεται
στον καταναλωτή σε συνδυασµό µε τη σύµβαση πίστωσης.
5) «Μεσίτης πιστώσεων»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο,
δεν ενεργεί ως πιστωτικός φορέας ή συµβολαιογράφος και δεν
παρουσιάζει απλώς, άµεσα ή έµµεσα, στον καταναλωτή έναν πιστωτικό φορέα ή µεσίτη πιστώσεων και το οποίο, στο πλαίσιο της
εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας, έναντι αµοιβής η οποία µπορεί να είναι χρηµατική ή να έχει
οποιαδήποτε άλλη συµφωνηθείσα µορφή οικονοµικού ανταλλάγµατος προβαίνει σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες πιστωτικής διαµεσολάβησης:
α) προτείνει ή προσφέρει συµβάσεις πίστωσης στους καταναλωτές,
β) βοηθά τους καταναλωτές αναλαµβάνοντας προπαρασκευαστικές εργασίες ή άλλες προσυµβατικές διοικητικές διαδικασίες
για τη σύναψη συµβάσεων πίστωσης διαφορετικές από αυτές της
περίπτωσης α’ ή
γ) συνάπτει συµβάσεις πίστωσης µε τους καταναλωτές εξ ονόµατος του πιστωτικού φορέα.
6) «Όµιλος»: όµιλος που περιλαµβάνει πιστωτικό φορέα που
υποβάλει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251).
7) «Συνδεδεµένος µεσίτης πιστώσεων»: κάθε µεσίτης πιστώσεων που ενεργεί εξ ονόµατος και υπό την πλήρη και άνευ όρων
ευθύνη:
α) ενός µόνον πιστωτικού φορέα
β) ενός µόνον οµίλου.
8) «Πιστωτικό ίδρυµα»: πιστωτικό ίδρυµα κατά την έννοια της
περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4261/2014
(Α’ 107) (άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 1 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013).
9) «Μη πιστωτικό ίδρυµα»: κάθε πιστωτικός φορέας που δεν
είναι πιστωτικό ίδρυµα.
10) «Προσωπικό»:
α) κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο εργάζεται για τον πιστωτικό
φορέα ή τον µεσίτη πιστώσεων, απασχολείται άµεσα σε δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα νόµο ή το οποίο έχει
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επαφή µε τους καταναλωτές στη διάρκεια δραστηριοτήτων που
καλύπτονται από τον παρόντα νόµο,
β) κάθε φυσικό πρόσωπο που διευθύνει ή εποπτεύει άµεσα τα
φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση α’.
11) «Συνολικό ποσό της πίστωσης»: το ανώτατο όριο ή το σύνολο των ποσών που καθίστανται διαθέσιµα βάσει της σύµβασης
πίστωσης.
12) «Συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή»: το
σύνολο των επιβαρύνσεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση ζ’ του
άρθρου 3 της ΖΙ-699/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β’ 917),
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους αποτίµησης ακίνητης περιουσίας όταν η εν λόγω αποτίµηση είναι απαραίτητη για τη χορήγηση
της πίστωσης, αλλά εξαιρουµένων των φόρων µεταβίβασης, των
συµβολαιογραφικών εξόδων και των εξόδων παραστάσεως, µεταγραφής ή/και καταχώρισης της εµπράγµατης εξασφάλισης ή της
µεταβίβασης της κυριότητας της ακίνητης περιουσίας.
Εξαιρούνται επίσης τυχόν επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από
τον καταναλωτή σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις δεσµεύσεις που καθορίζονται στη σύµβαση πίστωσης.
13) «Συνολικό ποσό πληρωτέο από τον καταναλωτή»: το άθροισµα του συνολικού ύψους της πίστωσης και του συνολικού κόστους αυτής για τον καταναλωτή.
14) «Συνολικό Ετήσιο Πραγµατικό Ποσοστό Επιβάρυνσης
(ΣΕΠΠΕ)»: το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή,
που εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό του συνολικού ποσού της πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του κόστους
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 και ισούται,
σε ετήσια βάση, µε την τρέχουσα αξία του συνόλου των µελλοντικών ή τρεχουσών υποχρεώσεων (αναλήψεων, εξοφλήσεων και
επιβαρύνσεων) που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ του πιστωτικού
φορέα και του καταναλωτή.
15) «Επιτόκιο χορηγήσεων»: το επιτόκιο εκφραζόµενο ως σταθερό ή κυµαινόµενο ποσοστό, το οποίο εφαρµόζεται σε ετήσια
βάση στο ποσό της πίστωσης.
16) «Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας»: η αξιολόγηση της
προοπτικής να εξοφληθούν οι δανειακές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση πίστωσης.
17) «Σταθερό µέσο»: κάθε µέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή
να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόµενες προσωπικά σε
αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιµο για µελλοντική αναδροµή επί
χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι
παρεχόµενες πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών.
18) «Κράτος - µέλος καταγωγής»:
α) αν ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων είναι φυσικό
πρόσωπο, το κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική του
διοίκηση,
β) αν ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων είναι νοµικό
πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική
του έδρα ή, αν δεν έχει καταστατική έδρα, σύµφωνα µε το εθνικό
του δίκαιο, το κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική του
διοίκηση.
19) «Κράτος - µέλος υποδοχής»: το κράτος - µέλος, εκτός από
το κράτος - µέλος καταγωγής, στο οποίο έχει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων.
20) «Συµβουλευτικές υπηρεσίες»: η παροχή προσωπικών συστάσεων σε καταναλωτή, σε σχέση µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που συνδέονται µε συµβάσεις πίστωσης και η οποία
αποτελεί ξεχωριστή δραστηριότητα από τη χορήγηση της πίστωσης και από τις δραστηριότητες πιστωτικής διαµεσολάβησης που
καθορίζονται στην περίπτωση 5.
21) «Αρµόδια αρχή»: η αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο
άρθρο 4.
22) «Ενδιάµεσο δάνειο»: σύµβαση πίστωσης που είτε δεν έχει
σταθερή διάρκεια είτε πρέπει να εξοφληθεί εντός δωδεκαµήνου,
η οποία χρησιµοποιείται από τον καταναλωτή ως προσωρινή λύση
χρηµατοδότησης κατά τη µετάβαση σε µία άλλη χρηµατοδοτική
ρύθµιση για το ακίνητο.
23) «Ενδεχόµενη ευθύνη ή εγγύηση (contigent liability)»: σύµ-
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βαση πίστωσης που ισχύει ως εγγύηση για άλλη ξεχωριστή αλλά
συµπληρωµατική συναλλαγή και όπου το εγγυηµένο κεφάλαιο
έναντι ακινήτου αναλαµβάνεται µόνο σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ή γεγονότων που καθορίζονται στη σύµβαση.
24) «Συµµετοχικό στεγαστικό δάνειο (shared equity)»: σύµβαση
πίστωσης όπου το αποπληρωτέο κεφάλαιο βασίζεται σε συµβατικά καθορισµένο ποσοστό της αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο
αποπληρωµής ή αποπληρωµών του κεφαλαίου.
25) «Πρακτική δέσµευσης»: η προσφορά ή η πώληση σύµβασης
πίστωσης σε δέσµη µε άλλα ξεχωριστά χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες όταν η σύµβαση πίστωσης δεν διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή.
26) «Πρακτική οµαδοποίησης»: η προσφορά ή η πώληση µίας
σύµβασης πίστωσης σε δέσµη µε άλλα ξεχωριστά χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, όταν η σύµβαση πίστωσης διατίθεται
και χωριστά στον καταναλωτή αλλά όχι κατ’ ανάγκη µε τους ίδιους
όρους ή προϋποθέσεις, όπως όταν προσφέρεται οµαδοποιηµένη
µε τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες.
27) «Δάνειο σε ξένο νόµισµα»: σύµβαση πίστωσης όπου η πίστωση:
α) εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα στο
οποίο ο καταναλωτής λαµβάνει το εισόδηµά του ή διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία από τα οποία πρόκειται να εξοφληθεί η πίστωση ή
β) εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα του κράτους - µέλους κατοικίας του καταναλωτή.
Άρθρο 4
Αρµόδιες Αρχές
(άρθρο 5 της Οδηγίας)
Για την εφαρµογή των άρθρων 5, 9,10, και της παραγράφου 7
του άρθρου 21, καθώς και του άρθρου 37, αρµόδιο είναι το
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Επί των λοιπών
άρθρων αρµόδια αρχή ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Για την
εφαρµογή των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου, καθώς και
για τη σύναψη του µνηµονίου συνεργασίας, κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 34, αρµόδια είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
Άρθρο 5
Χρηµατοοικονοµική διαπαιδαγώγηση
των καταναλωτών
(άρθρο 6 της Οδηγίας)
Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την ενηµέρωση και εκπαίδευση του καταναλωτή, συνεργάζεται µε την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το
Συνήγορο του Καταναλωτή, τις ενώσεις των πιστωτικών φορέων,
τις πιστοποιηµένες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ενώσεις καταναλωτών, το Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών και κάθε άλλο εµπλεκόµενο φορέα για:
α) την εκπαίδευση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τον υπεύθυνο δανεισµό και τη διαχείριση χρέους, ιδίως σχετικά µε τις συµβάσεις ενυπόθηκης πίστωσης, και
β) την παροχή σαφών και γενικών πληροφοριών σχετικά µε τη
διαδικασία χορήγησης πίστωσης µε σκοπό την καθοδήγηση των
καταναλωτών, ιδίως όσων λαµβάνουν ενυπόθηκη πίστη για πρώτη
φορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις επαγγελµατικής συµπεριφοράς
κατά την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές
(άρθρο 7 της Οδηγίας)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Όταν ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων, σχεδιάζει
πιστωτικά προϊόντα, ή χορηγεί πίστωση ή ασκεί δραστηριότητα
πιστωτικής διαµεσολάβησης κατά την έννοια της παραγράφου 5
του άρθρου 3 ή παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε πίστωση ή κατά περίπτωση, παρέχει συµπληρωµατικές υπηρεσίες
σε καταναλωτές ή όταν εκτελεί σύµβαση πίστωσης, υποχρεούται
να ενεργεί µε εντιµότητα, δικαιοσύνη, διαφάνεια και επαγγελµατισµό, λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των
καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση πίστωσης, την άσκηση
πιστωτικής διαµεσολάβησης ή την παροχή συµβουλευτικών ή,
κατά περίπτωση, συµπληρωµατικών υπηρεσιών σχετικά µε πίστωση, οι εν λόγω δραστηριότητες βασίζονται σε πληροφορίες
σχετικά µε τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται ο καταναλωτής
και οποιαδήποτε ειδική απαίτηση έχει γνωστοποιήσει, καθώς και
σε εύλογες παραδοχές σχετικά µε κινδύνους αναφορικά µε την
κατάσταση του καταναλωτή κατά τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης. Σε ό,τι αφορά την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών,
η δραστηριότητα βασίζεται επιπροσθέτως σε πληροφορίες που
ζητούνται δυνάµει της περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 21.
2. Ο τρόπος µε τον οποίον οι πιστωτικοί φορείς αµείβουν το
προσωπικό τους και τους µεσίτες πιστώσεων, καθώς και ο τρόπος
µε τον οποίον οι µεσίτες πιστώσεων αµείβουν το προσωπικό τους,
δεν επιτρέπεται να εµποδίζει τη συµµόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1.
3. Οι πιστωτικοί φορείς, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή
των πολιτικών αµοιβών για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για
την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, συµµορφώνονται προς
τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και στο βαθµό που συνάδει στο
µέγεθός τους, την εσωτερική τους οργάνωση και τη φύση, το
εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους:
α) Η πολιτική αµοιβών συνάδει µε την ορθή και αποτελεσµατική
διαχείριση των κινδύνων και προάγει αυτήν και δεν ενθαρρύνει την
ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ µέρους του πιστωτικού φορέα.
β) Η πολιτική αµοιβών συνάδει µε την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα
του πιστωτικού φορέα και ενσωµατώνει µέτρα για την αποφυγή
συγκρούσεων συµφερόντων, προβλέποντας ιδίως ότι η αµοιβή
δεν συναρτάται µε τον αριθµό ή το ποσοστό των αιτήσεων που γίνονται δεκτές.
4. Όταν οι πιστωτικοί φορείς ή οι µεσίτες πιστώσεων παρέχουν
συµβουλευτικές υπηρεσίες, η διάρθρωση των αµοιβών του εµπλεκόµενου προσωπικού δεν πρέπει να παραβλάπτει την ικανότητά
του να ενεργεί προς το συµφέρον του καταναλωτή και ιδίως δεν
επιτρέπεται να συναρτάται µε τους στόχους πωλήσεων.
5. Η αρµόδια αρχή µπορεί να θεσπίζει κανόνες που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, και ιδίως να απαγορεύει συγκεκριµένους τύπους διάρθρωσης αµοιβών ή µορφών οικονοµικού ανταλλάγµατος. Μπορεί
επίσης να επιβάλλει στους πιστωτικούς φορείς και µεσίτες πιστώσεων την παροχή των στοιχείων και πληροφοριών που κρίνονται
αναγκαία για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7
Υποχρέωση δωρεάν παροχής πληροφοριών
στους καταναλωτές
(άρθρο 8 της Οδηγίας)
Η πληροφόρηση που παρέχεται στον καταναλωτή σε συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 12 έως 15,
καθώς και των άρθρων 22 και 26 του παρόντος νόµου παρέχεται
δωρεάν.
Άρθρο 8
Απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας
του προσωπικού
(άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων υποχρεούνται
να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους διαθέτει κατάλληλο και

επικαιροποιηµένο επίπεδο γνώσεων και επάρκειας για το σχεδιασµό, την προσφορά ή τη χορήγηση πίστωσης, την άσκηση δραστηριοτήτων πιστωτικής διαµεσολάβησης που προβλέπονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 3 ή την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. Αν η συµφωνία χορήγησης πίστωσης περιλαµβάνει συµπληρωµατική υπηρεσία, απαιτούνται κατάλληλες γνώσεις και
επάρκεια σχετικά µε την εν λόγω συµπληρωµατική υπηρεσία.
2.α) Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων που παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα, µέσω υποκαταστήµατος, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό του υποκαταστήµατος
ικανοποιεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας που
προβλέπονται, από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόµενων αποφάσεων.
β) Στην περίπτωση παροχής από πιστωτικό φορέα ή µεσίτη πιστώσεων υπηρεσιών στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση υποκαταστήµατος εφαρµόζονται οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις που
θεσπίζονται από το κράτος - µέλος καταγωγής, εκτός εάν µε την
απόφαση της παραγράφου 5 της αρµόδιας αρχής ορίζεται διαφορετικά.
3. Η αρµόδια αρχή παρακολουθεί τη συµµόρφωση προς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, δυνάµενη να απαιτεί την παροχή από τους πιστωτικούς φορείς και τους µεσίτες πιστώσεων των στοιχείων και πληροφοριών
που κρίνονται αναγκαία για την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.
4. Για την αποτελεσµατική εποπτεία των πιστωτικών φορέων και
των µεσιτών πιστώσεων που εδρεύουν σε άλλα κράτη - µέλη και
παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση υποκαταστήµατος, η αρµόδια αρχή συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων κρατών - µελών µε σκοπό την αποτελεσµατική
εποπτεία και τη διασφάλιση της εφαρµογής των κατ’ ελάχιστον
προβλεπόµενων απαιτήσεων γνώσεων και επάρκειας. Προς το
σκοπό αυτόν, η αρµόδια αρχή µπορεί να αναθέτει καθήκοντα και
αρµοδιότητες σε άλλες αρµόδιες αρχές ή να αναλαµβάνει καθήκοντα και αρµοδιότητες που της ανατίθενται από άλλες αρµόδιες
αρχές.
5. Με απόφαση της αρµόδιας αρχής µπορεί να θεσπίζονται οι
κατ’ ελάχιστον προβλεπόµενες απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας
για το προσωπικό των πιστωτικών φορέων και των µεσιτών πιστώσεων, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα
ΙV.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Άρθρο 9
Γενικές διατάξεις για τη διαφήµιση
και την εµπορική προώθηση
(άρθρο 10 της Οδηγίας)
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 έως 9θ του ν.
2251/1994 (Α’ 191), όπως το άρθρο 9 τροποποιήθηκε µε το άρθρο
11 του ν. 3587/2007 ( Α’ 152) και τα άρθρα 9α έως και 9θ προστέθηκαν µε το άρθρο 12 του πιο πάνω νόµου, δεν επιτρέπονται αθέµιτες, ασαφείς ή παραπλανητικές διαφηµιστικές και εµπορικές
ανακοινώσεις σχετικά µε συµβάσεις πίστωσης. Απαγορεύονται
ιδίως οι διατυπώσεις που ενδέχεται να δηµιουργήσουν ψευδείς
προσδοκίες στον καταναλωτή όσον αφορά τη διαθεσιµότητα ή το
κόστος της πίστωσης.
Άρθρο 10
Τυποποιηµένες πληροφορίες που πρέπει
να περιλαµβάνονται στη διαφήµιση
(άρθρο 11 της Οδηγίας)
1. Κάθε διαφήµιση για συµβάσεις πίστωσης, η οποία αναφέρει
επιτόκιο ή τυχόν αριθµητικά στοιχεία που αφορούν στο κόστος
της πίστωσης για τον καταναλωτή, πρέπει να περιλαµβάνει τις
ακόλουθες τυποποιηµένες πληροφορίες, οι οποίες προσδιορίζουν
κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και ευδιάκριτο:
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α) την ταυτότητα του πιστωτικού φορέα ή, κατά περίπτωση, του
µεσίτη πιστώσεων,
β) ανάλογα µε την περίπτωση, ότι η σύµβαση πίστωσης θα εξασφαλιστεί είτε µε υποθήκη σε ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, είτε βάσει δικαιώµατος σχετιζόµενου µε ακίνητα που
προορίζονται για κατοικία,
γ) το επιτόκιο χορηγήσεων, επισηµαίνοντας αν πρόκειται για
σταθερό ή κυµαινόµενο ή συνδυασµό και των δύο, καθώς και πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που περιλαµβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή,
δ) το συνολικό ποσό της πίστωσης,
ε) το ΣΕΠΠΕ που αναφέρεται στη διαφήµιση µε τουλάχιστον
τον ίδιο ευδιάκριτο τρόπο, όπως και οποιοδήποτε επιτόκιο,
στ) κατά περίπτωση, τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης, τον
αριθµό και το ποσό των δόσεων, το συνολικό πληρωτέο ποσό από
τον καταναλωτή,
ζ) κατά περίπτωση, προειδοποίηση σχετικά µε τον κίνδυνο ότι
πιθανές διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας θα µπορούσαν να επηρεάσουν το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής,
η) συνοπτική και κατάλληλη για την περίσταση προειδοποίηση
για τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις συµβάσεις πίστωσης.
2. Οι πληροφορίες που απαριθµούνται στις περιπτώσεις γ’, δ’,
ε’ και στ’ της παραγράφου 1, γνωστοποιούνται µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα το οποίο ακολουθείται σε ολόκληρη τη διαφήµιση. Η αρµόδια αρχή θεσπίζει κριτήρια για τον καθορισµό
αντιπροσωπευτικού παραδείγµατος.
3. Αν για τη χορήγηση της πίστωσης υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διαφηµίζονται είναι υποχρεωτική η σύναψη
σύµβασης που αφορά συµπληρωµατική υπηρεσία και ιδίως ασφάλιση, το δε κόστος της συµπληρωµατικής υπηρεσίας δεν µπορεί
να καθοριστεί εκ των προτέρων, η υποχρέωση σύναψης της εν
λόγω σύµβασης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και ευδιάκριτο, µαζί µε το ΣΕΠΠΕ.
4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
3 πρέπει να είναι ευανάγνωστες ή να ακούγονται ευκρινώς, ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιείται για τη διαφήµιση.
5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 έως 9θ του ν. 2251/1994.
Άρθρο 11
Πρακτικές δέσµευσης και οµαδοποίησης
(άρθρο 12 της Οδηγίας)
1.Οι πρακτικές οµαδοποίησης επιτρέπονται ενώ οι πρακτικές
δέσµευσης απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση, οι πιστωτικοί φορείς
επιτρέπεται να ζητούν από τον καταναλωτή να ανοίξει ή να τηρήσει λογαριασµό ειδικού σκοπού πληρωµών ή ταµιευτηρίου, εφόσον µοναδικός σκοπός του εν λόγω λογαριασµού είναι η
συγκέντρωση κεφαλαίου για την εξόφληση ή την εξυπηρέτηση ή
τη συγχρηµατοδότηση της πίστωσης ή για την παροχή πρόσθετης
ασφάλειας στον πιστωτικό φορέα σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης.
2. Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει δεσµευτικές πρακτικές,
εφόσον ο πιστωτικός φορέας αποδείξει ότι τα δεσµευµένα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται, µε όρους και
προϋποθέσεις παρόµοιες µεταξύ τους, τα οποία δεν διατίθενται
ξεχωριστά, έχουν ως αποτέλεσµα σαφές πλεονέκτηµα για τους
καταναλωτές, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη διαθεσιµότητα και
τις τιµές των σχετικών προϊόντων που προσφέρονται στην αγορά.
3. Οι πιστωτικοί φορείς επιτρέπεται να ζητούν από τον καταναλωτή να διαθέτει ασφαλιστήριο συµβόλαιο που συνδέεται µε τη
σύµβαση πίστωσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο πιστωτικός φορέας
υποχρεούται να δέχεται ασφαλιστήριο συµβόλαιο από φορέα παροχής διαφορετικό από εκείνον της προτίµησής του, όταν το επίπεδο εγγύησης του εν λόγω ασφαλιστηρίου είναι αντίστοιχο µε το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο που πρότεινε ο πιστωτικός φορέας.
4. Η αρµόδια αρχή µπορεί µε αποφάσεις της να εξειδικεύει κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, µε βάση
τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες των ευρωπαϊκών αρχών µε

1991

αρµοδιότητες στα θέµατα εποπτείας [Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών(ΕΑΤ), Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ),
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων
(ΕΑΑΕΣ)].
Άρθρο 12
Γενικές πληροφορίες
(άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Οι πιστωτικοί φορείς και οι συνδεδεµένοι µεσίτες πιστώσεων,
διαθέτουν, ανά πάσα στιγµή, εγγράφως ή σε άλλο σταθερό µέσο
ή σε ηλεκτρονική µορφή, σαφείς και κατανοητές γενικές πληροφορίες για τις συµβάσεις πίστωσης.
Οι γενικές πληροφορίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
α) την ταυτότητα και την ταχυδροµική διεύθυνση του συντάκτη
των πληροφοριών,
β) τους σκοπούς, για τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί η
πίστωση,
γ) τις µορφές της εξασφάλισης, περιλαµβανοµένης, κατά περίπτωση, της δυνατότητας η εξασφάλιση να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος - µέλος,
δ) την πιθανή διάρκεια των συµβάσεων πίστωσης,
ε) τα είδη του διαθέσιµου επιτοκίου χορηγήσεων, αναφέροντας
αν αυτό είναι σταθερό ή κυµαινόµενο ή και τα δύο, µε σύντοµη περιγραφή των χαρακτηριστικών του σταθερού και του κυµαινόµενου επιτοκίου, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών επιπτώσεων
για τον καταναλωτή,
στ) όταν διατίθενται δάνεια σε ξένο νόµισµα, ένδειξη του ξένου
νοµίσµατος ή νοµισµάτων, καθώς και επεξήγηση των επιπτώσεων
για τον καταναλωτή, όταν η πίστωση είναι εκφρασµένη σε ξένο
νόµισµα,
ζ) αντιπροσωπευτικό παράδειγµα του συνολικού ποσού της πίστωσης, του συνολικού κόστους της πίστωσης για τον καταναλωτή, του συνολικού πληρωτέου ποσού από τον καταναλωτή και
του ΣΕΠΠΕ,
η) επισήµανση των πιθανών επιπλέον εξόδων, που δεν περιλαµβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή,
τα οποία συνδέονται µε τη σύµβαση πίστωσης,
θ) τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την αποπληρωµή της
πίστωσης στον πιστωτικό φορέα, περιλαµβανοµένου του αριθµού,
της περιοδικότητας και του ποσού των τακτικών δόσεων αποπληρωµής,
ι) εφόσον συντρέχει περίπτωση, σαφή και συνοπτική δήλωση
ότι η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της σύµβασης πίστωσης δεν εξασφαλίζει εξόφληση του συνολικού ποσού της πίστωσης βάσει της σύµβασης πίστωσης,
ια) περιγραφή των όρων που σχετίζονται απευθείας µε την πρόωρη αποπληρωµή,
ιβ) κατά πόσον είναι αναγκαία η εκτίµηση του ακινήτου και, ανάλογα µε την περίπτωση, ποιος είναι ο υπεύθυνος να εξασφαλίσει
την πραγµατοποίηση της εκτίµησης και εάν προκύπτει σχετικό κόστος για τον καταναλωτή,
ιγ) επισήµανση των συµπληρωµατικών υπηρεσιών που οφείλει
να αγοράσει ο καταναλωτής προκειµένου να του χορηγηθεί η πίστωση ή να του χορηγηθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που διαφηµίζονται και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση
ότι οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες µπορεί να αγοραστούν από
φορέα διαφορετικό του πιστωτικού φορέα,
ιδ) γενική προειδοποίηση σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες λόγω
αθέτησης των σχετικών µε τη σύµβαση πίστωσης υποχρεώσεων.
2. Η αρµόδια αρχή µπορεί να υποχρεώνει τους πιστωτικούς φορείς να περιλαµβάνουν στις γενικές πληροφορίες της παραγράφου 1 και άλλα είδη προειδοποίησης που θεωρεί σηµαντικά,
καθώς και να εξειδικεύει τον τρόπο παροχής αυτών.
Άρθρο 13
Προσυµβατικές πληροφορίες
(άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Ο πιστωτικός φορέας και, κατά περίπτωση ο µεσίτης πιστώσεων παρέχουν στον καταναλωτή τις εξατοµικευµένες πληροφο-
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ρίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σύγκριση των πιστώσεων
που διατίθενται στην αγορά, την αξιολόγηση των επιπτώσεών
τους και τη λήψη τεκµηριωµένης απόφασης σχετικά µε τη σύναψη σύµβασης πίστωσης:
α) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού ο καταναλωτής
δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις ανάγκες του, την οικονοµική του κατάσταση και τις προτιµήσεις του, σύµφωνα µε
το άρθρο 19,
β) εγκαίρως, πριν από την παροχή δεσµευτικής για τον πιστωτικό φορέα προσφοράς και, σε κάθε περίπτωση, πριν ο καταναλωτής δεσµευθεί µε σύµβαση ή προσφορά πίστωσης.
2. Οι εξατοµικευµένες πληροφορίες της παραγράφου 1 παρέχονται, εγγράφως ή σε άλλο σταθερό µέσο, µε το «Ευρωπαϊκό
Τυποποιηµένο Δελτίο Πληροφοριών» (ESIS), το περιεχόµενο και
οι οδηγίες συµπλήρωσης του οποίου ορίζονται στο Παράρτηµα
ΙΙ.
3. Όταν παρέχεται στον καταναλωτή προσφορά που είναι δεσµευτική για τον πιστωτικό φορέα, αυτή παρέχεται εγγράφως ή
επί άλλου σταθερού µέσου και συνοδεύεται από το ESIS όταν
δεν είχε παρασχεθεί προηγουµένως ESIS στον καταναλωτή ή τα
στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τις πληροφορίες
που περιείχε το ESIS το οποίο είχε παρασχεθεί προηγουµένως.
4. Μεταξύ της παροχής δεσµευτικής προσφοράς και της σύναψης σύµβασης πίστωσης, µεσολαβεί χρονική περίοδος µελέτης δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, ώστε ο καταναλωτής να
συγκρίνει τις προσφορές και να αξιολογήσει τις συνέπειές τους
προκειµένου να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση. Οι καταναλωτές
δεν µπορούν να δεχτούν την προσφορά πριν από την παρέλευση
πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών της περιόδου µελέτης.
Η προσφορά είναι δεσµευτική για τον πιστωτικό φορέα για
όσο χρόνο διαρκεί η περίοδος µελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι
τα δεδοµένα στα οποία στηρίχτηκε η δεσµευτική προσφορά ως
προς το πρόσωπο του δανειολήπτη, των λοιπών ενεχοµένων και
την εξασφάλιση εξακολουθούν να ισχύουν.
Αν το επιτόκιο χορηγήσεων ή τα λοιπά έξοδα που αναφέρονται
στη δεσµευτική προσφορά, καθορίζονται βάσει της πώλησης
υποκείµενων οµολόγων ή άλλων µακροπρόθεσµων χρηµατοπιστωτικών µέσων (long term funding instruments), το εν λόγω επιτόκιο και τα έξοδα µπορεί να µεταβάλλονται σε σχέση µε το
ύψος στο οποίο προσδιορίζονταν στη δεσµευτική προσφορά,
σύµφωνα µε την αξία του υποκείµενου οµολόγου ή του εργαλείου µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης.
5. Ο πιστωτικός φορέας ή, κατά περίπτωση, ο µεσίτης πιστώσεων που παρέσχε το ESIS στον καταναλωτή θεωρείται ότι έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την παροχή πληροφοριών στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη µιας σύµβασης εξ
αποστάσεως, όπως ορίζεται στις διατάξεις της περίπτωσης α’
της παρ. 3 του άρθρου 4θ του ν. 2251/1994, όπως η περίπτωση
αυτή έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 3587/2007, και ότι πληροί τις απαιτήσεις της εν
λόγω διάταξης µόνον εφόσον έχει παράσχει το ESIS πριν από τη
σύναψη της σύµβασης πίστωσης.
6. Κάθε πρόσθετη πληροφορία, την οποία ο πιστωτικός φορέας ή, κατά περίπτωση, ο µεσίτης πιστώσεων επιθυµεί ή υποχρεούται να παράσχει στον καταναλωτή, σύµφωνα µε απόφαση
της αρµόδιας αρχής, κατά την παρ. 11 του άρθρου 4 του ν.
4261/2014, παρέχεται σε χωριστό έγγραφο που επισυνάπτεται
στο ESIS.
7. Στην περίπτωση επικοινωνιών φωνητικής τηλεφωνίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 4θ του ν. 2251/1994, όπως η περίπτωση αυτή έχει
αντικατασταθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3587/2007, η
περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας, περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στα Τµήµατα 3 έως 6 του Παραρτήµατος ΙΙ.
8. Ο πιστωτικός φορέας ή, κατά περίπτωση, ο µεσίτης πιστώσεων παρέχει, µε απόδειξη παραλαβής, στον καταναλωτή, εγγράφως ή µε σταθερό µέσο, αντίγραφο, δεσµευτικό για τον
φορέα πίστωσης, σχεδίου σύµβασης πίστωσης κατά το χρόνο
υποβολής µίας προσφοράς που είναι δεσµευτική για τον πιστωτικό φορέα.
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Άρθρο 14
Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά
µε τους µεσίτες πιστώσεων
(άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Εγκαίρως πριν από την άσκηση οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες πιστωτικής διαµεσολάβησης που καθορίζονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 3, ο µεσίτης πιστώσεων παρέχει στον
καταναλωτή, εγγράφως ή σε άλλο σταθερό µέσο, τουλάχιστον
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) ταυτότητα και ταχυδροµική διεύθυνση του µεσίτη πιστώσεων,
β) το µητρώο στο οποίο είναι καταχωρισµένος, τον αριθµό καταχώρισης, κατά περίπτωση, και τα µέσα για την εξακρίβωση της
καταχώρισης,
γ) κατά πόσον ο µεσίτης πιστώσεων είναι συνδεδεµένος ή συνεργάζεται αποκλειστικά µε έναν ή περισσότερους πιστωτικούς
φορείς. Αν ο µεσίτης πιστώσεων είναι συνδεδεµένος ή συνεργάζεται αποκλειστικά µε έναν ή περισσότερους πιστωτικούς φορείς, παρέχει την επωνυµία των πιστωτικών φορέων εξ ονόµατος
των οποίων ενεργεί. Ο µεσίτης πιστώσεων µπορεί να γνωστοποιήσει ότι είναι ανεξάρτητος όταν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21,
δ) κατά πόσο ο µεσίτης πιστώσεων παρέχει συµβουλευτικές
υπηρεσίες,
ε) το ποσό της αµοιβής που, ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής στο µεσίτη πιστώσεων για τις
υπηρεσίες του ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τη µέθοδο υπολογισµού της αµοιβής,
στ) τις διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές ή άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλλουν εσωτερικές
καταγγελίες/παράπονα για µεσίτες πιστώσεων και, ενδεχοµένως,
τα µέσα µε τα οποία µπορούν να προσφύγουν σε εξωδικαστικές
διαδικασίες καταγγελιών και επίλυσης διαφορών,
ζ) κατά περίπτωση, την ύπαρξη και, όταν είναι γνωστά, τα
ποσά των προµηθειών ή άλλων οικονοµικών κινήτρων που καταβάλλονται από τον πιστωτικό φορέα ή τρίτα µέρη στο µεσίτη πιστώσεων για τις υπηρεσίες του όσον αφορά τη σύµβαση
πίστωσης. Αν το ποσό δεν είναι γνωστό κατά τη στιγµή της παροχής πληροφοριών στον καταναλωτή, ο µεσίτης πιστώσεων
ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι το πραγµατικό ποσό θα του γνωστοποιηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο στο ESIS.
2. Οι µεσίτες πιστώσεων που δεν είναι συνδεδεµένοι αλλά λαµβάνουν προµήθειες από έναν ή περισσότερους πιστωτικούς φορείς παρέχουν, εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, πληροφορίες
σχετικά µε τη διαφοροποίηση του ύψους των προµηθειών που
καταβάλλουν οι διάφοροι πιστωτικοί φορείς που παρέχουν τις
προσφερόµενες στον καταναλωτή συµβάσεις πίστωσης. Ο καταναλωτής ενηµερώνεται ότι έχει το δικαίωµα να ζητήσει αυτές
τις πληροφορίες.
3. Αν ο µεσίτης πιστώσεων επιβαρύνει τον καταναλωτή µε
αµοιβή και επιπλέον εισπράττει προµήθεια από τον πιστωτικό
φορέα ή τρίτο µέρος, ο µεσίτης πιστώσεων εξηγεί στον καταναλωτή κατά πόσον η προµήθεια συµψηφίζεται ή όχι µε την αµοιβή,
είτε κατά ένα µέρος της είτε πλήρως.
4. Το ποσό της αµοιβής που πρέπει, ενδεχοµένως, να καταβάλει ο καταναλωτής στο µεσίτη πιστώσεων για τις υπηρεσίες του,
κοινοποιείται από το µεσίτη πιστώσεων στον πιστωτικό φορέα,
µε σκοπό τον υπολογισµό του ΣΕΠΠΕ.
Άρθρο 15
Ενδεδειγµένες εξηγήσεις
(άρθρο 16 της Οδηγίας)
1. Οι πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα µε την περίπτωση, οι µεσίτες πιστώσεων παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον καταναλωτή σχετικά µε τις προτεινόµενες συµβάσεις πίστωσης και τις
τυχόν συµπληρωµατικές υπηρεσίες, ούτως ώστε ο καταναλωτής
να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν οι προτεινόµενες συµβάσεις
πίστωσης και συµπληρωµατικές υπηρεσίες είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες και στην οικονοµική του κατάσταση.
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Στις εξηγήσεις περιλαµβάνονται, ιδίως, κατά περίπτωση, τα
εξής:
α) οι προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται,
σύµφωνα µε:
αα) το άρθρο 13 στην περίπτωση των πιστωτικών φορέων,
ββ) τα άρθρα 13 και 14 στην περίπτωση των µεσιτών πιστώσεων,
β) τα βασικά χαρακτηριστικά των προτεινόµενων προϊόντων,
γ) οι συγκεκριµένες επιπτώσεις που τα προτεινόµενα προϊόντα
ενδέχεται να έχουν για τον καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων
των συνεπειών της υπερηµερίας του καταναλωτή,
δ) όταν οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες προσφέρονται οµαδοποιηµένες µε σύµβαση πίστωσης, κατά πόσον κάθε συστατικό
στοιχείο της οµάδας προσφερόµενων προϊόντων είναι δεκτικό
χωριστής καταγγελίας εκ µέρους του καταναλωτή και τις συνέπειες της επιλογής αυτής για τον ίδιο.
2. Η αρµόδια αρχή µπορεί να προσαρµόζει:
α) τον τρόπο παροχής και την έκταση των εξηγήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και
β) τα υπόχρεα πρόσωπα για την παροχή των εξηγήσεων, ανάλογα µε:
αα) τις συγκεκριµένες συνθήκες υπό τις οποίες προσφέρεται
η σύµβαση πίστωσης,
ββ) το πρόσωπο στο οποίο προσφέρεται,
γγ) το είδος της προσφερόµενης πίστωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Άρθρο 16
Υπολογισµός του ΣΕΠΠΕ
(άρθρο 17 της Οδηγίας)
1. Το ΣΕΠΠΕ υπολογίζεται, σύµφωνα µε το µαθηµατικό τύπο
που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα I.
2. Τα έξοδα για το άνοιγµα και την τήρηση λογαριασµού ειδικού σκοπού της παραγράφου 1 του άρθρου 11, τα έξοδα για τη
χρήση µέσου πληρωµής που επιτρέπει καταβολές στο λογαριασµό και αναλήψεις από αυτόν και τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται
µε τη διενέργεια πράξεων πληρωµών περιλαµβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή αν το άνοιγµα
ή η τήρηση λογαριασµού είναι υποχρεωτικά προκειµένου να χορηγηθεί η πίστωση ή να χορηγηθεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαφηµίζονται.
3. Ο υπολογισµός του ΣΕΠΠΕ γίνεται, σύµφωνα µε την παραδοχή ότι η σύµβαση πίστωσης θα παραµείνει σε ισχύ για όλη τη
συµφωνηθείσα διάρκειά της και ότι ο πιστωτικός φορέας και ο
καταναλωτής θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα
µε τους όρους και κατά τις ηµεροµηνίες που έχουν καθορισθεί
στη σύµβαση πίστωσης.
4. Σε περίπτωση συµβάσεων πίστωσης που περιέχουν ρήτρες
βάσει των οποίων επιτρέπονται διακυµάνσεις στο επιτόκιο χορηγήσεων και, κατά περίπτωση, στις επιβαρύνσεις που περιλαµβάνονται στο ΣΕΠΠΕ, των οποίων όµως το ύψος δεν µπορεί να
προσδιορισθεί επακριβώς κατά τη στιγµή του υπολογισµού, το
ΣΕΠΠΕ υπολογίζεται µε βάση την παραδοχή ότι το επιτόκιο χορηγήσεων και οι λοιπές επιβαρύνσεις θα παραµείνουν σταθερά
σε σχέση µε το επίπεδο που προσδιορίζεται κατά την εκάστοτε
χρονική στιγµή υπολογισµού του.
5. Όσον αφορά τις συµβάσεις πίστωσης για τις οποίες συµφωνείται σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων για µια αρχική περίοδο
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, στο τέλος της οποίας
πραγµατοποιείται διαπραγµάτευση ώστε να συµφωνηθεί νέο
σταθερό επιτόκιο για νέα χρονική περίοδο, ο υπολογισµός του
πρόσθετου, ενδεικτικού ΣΕΠΠΕ που γνωστοποιείται στο ESIS καλύπτει µόνο την αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου και βασίζεται στην παραδοχή ότι, στο τέλος της αρχικής περιόδου
σταθερού επιτοκίου χορηγήσεων, το οφειλόµενο κεφάλαιο εξοφλείται.
6.α) Αν η σύµβαση πίστωσης επιτρέπει διακυµάνσεις του επι-
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τοκίου χορηγήσεων, ο καταναλωτής ενηµερώνεται σχετικά µε τις
πιθανές συνέπειες των διακυµάνσεων για τα προς πληρωµή
ποσά και για το ΣΕΠΠΕ τουλάχιστον µέσω του ESIS. Αυτό γίνεται
µε την παροχή πρόσθετου ΣΕΠΠΕ στον καταναλωτή το οποίο
απεικονίζει τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται µε µια σηµαντική αύξηση του επιτοκίου χορηγήσεων. Αν δεν έχει τεθεί
ανώτατο όριο στο επιτόκιο χορηγήσεων, η πληροφόρηση αυτή
συνοδεύεται από προειδοποίηση στην οποία τονίζεται ότι το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, όπως αποτυπώνεται στο ΣΕΠΠΕ, µπορεί να αλλάξει.
β) Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ εφαρµόζονται και σε συµβάσεις πίστωσης στις οποίες το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό για συγκεκριµένη ελάχιστη περίοδο στο τέλος της οποίας
δίνεται η δυνατότητα για διαπραγµάτευση του επιτοκίου χορηγήσεων προκειµένου να συµφωνηθεί νέο σταθερό ή κυµαινόµενο
επιτόκιο.
γ) Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις πιστώσεων στις οποίες το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό για αρχική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών,
στο τέλος της οποίας πραγµατοποιείται διαπραγµάτευση του
επιτοκίου χορηγήσεων ώστε να συµφωνηθεί νέο σταθερό επιτόκιο για νέα χρονική περίοδο, για την οποία προβλέπεται στο ESIS
πρόσθετο, ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ.
7. Κατά περίπτωση, για τον υπολογισµό του ΣΕΠΠΕ χρησιµοποιούνται οι πρόσθετες παραδοχές που καθορίζονται στο Παράρτηµα I.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 17
Υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας του καταναλωτή
(άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Ο πιστωτικός φορέας, πριν από την παροχή δεσµευτικής
προσφοράς, πραγµατοποιεί ενδελεχή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή. Η αξιολόγηση αυτή λαµβάνει
δεόντως υπόψη παράγοντες που επιτρέπουν την επαλήθευση
της προοπτικής του καταναλωτή να τηρήσει τις υποχρεώσεις του
στο πλαίσιο της σύµβασης πίστωσης.
2. Ο πιστωτικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει καταγεγραµµένες και τεκµηριωµένες εσωτερικές διαδικασίες, σύµφωνα µε
τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση της παραγράφου 1, στις
οποίες, µεταξύ άλλων, προβλέπονται ρητά οι πληροφορίες στις
οποίες βασίζεται η εν λόγω αξιολόγηση.
3. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν βασίζεται
κατά κύριο λόγο στην παραδοχή ότι η αξία του ακινήτου που
προορίζεται για κατοικία υπερβαίνει το ποσό της πίστωσης ή
στην παραδοχή ότι η αξία του εν λόγω ακινήτου θα αυξηθεί,
εκτός αν ο σκοπός της σύµβασης πίστωσης είναι η κατασκευή ή
ανακαίνιση ακινήτου που προορίζεται για κατοικία.
4. Μετά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης µε καταναλωτή,
ο πιστωτικός φορέας δεν καταγγέλλει ούτε τροποποιεί τη σύµβαση εις βάρος του καταναλωτή µε την αιτιολογία ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν διενεργήθηκε σωστά,
εκτός αν αποδείξει ότι ο καταναλωτής εν γνώσει του απέκρυψε
ή παραποίησε πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 19.
5. Ο πιστωτικός φορέας:
α) δύναται να χορηγεί την πίστωση στον καταναλωτή µόνο
όταν το αποτέλεσµα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δείχνει ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση πίστωσης είναι πιθανόν να τηρηθούν µε τον τρόπο που
προβλέπεται από την εν λόγω σύµβαση,
β) υποχρεούται να ενηµερώνει εκ των προτέρων τον καταναλωτή, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όπως
το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 2915/2001 (Α’ 109) και την παρ. 8 του άρθρου 39 του ν.
4024/2011 (Α’226), ότι πρόκειται να γίνει έρευνα σε βάση δεδοµένων,
γ) όταν απορρίπτεται η αίτηση πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας
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ενηµερώνει αµελλητί τον καταναλωτή για την απόρριψη και, κατά
περίπτωση, ότι η απόφαση βασίζεται σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων. Εάν η απόρριψη βασίζεται στο αποτέλεσµα
της έρευνας σε βάση δεδοµένων, ο πιστωτικός φορέας ενηµερώνει επίσης τον καταναλωτή σχετικά µε το αποτέλεσµα της
έρευνας και σχετικά µε τα στοιχεία της συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων.
6. Η πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή επαναξιολογείται
µε βάση επικαιροποιηµένες πληροφορίες πριν εγκριθεί οποιαδήποτε σηµαντική αύξηση του συνολικού ποσού της πίστωσης µετά
τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, εκτός εάν αυτή η συµπληρωµατική πίστωση προβλεπόταν και περιλαµβανόταν στην αρχική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.
7. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997.
8. Η αρµόδια αρχή µπορεί να ρυθµίζει περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου πλην
αυτών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 7, µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΑΤ.
Άρθρο 18
Εκτίµηση της αξίας του ακινήτου
(άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Η εκτίµηση της αξίας ακινήτων που προορίζονται για κατοικία µε σκοπό τη χορήγηση ενυπόθηκων πιστώσεων διενεργείται
µε αξιόπιστα πρότυπα εκτίµησης, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Γ7 της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(Α’107).
2. Oι εσωτερικοί και εξωτερικοί εκτιµητές που διενεργούν εκτιµήσεις ακινήτων, εκ µέρους των πιστωτικών φορέων, είναι
επαγγελµατικά επαρκείς, εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του
ν. 4152/2013 και είναι ανεξάρτητοι από τη διαδικασία έγκρισης της πίστωσης, ώστε να
µπορούν να παρέχουν αµερόληπτη και αντικειµενική εκτίµηση.
Η εκτίµηση που παρέχουν καταχωρίζεται σε αρχείο το οποίο τηρείται από τον πιστωτικό φορέα.
Άρθρο 19
Διαβίβαση και επαλήθευση των πληροφοριών
που παρέχει ο καταναλωτής
(άρθρο 20 της Οδηγίας)
1. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 17 διενεργείται µε βάση αναγκαίες, επαρκείς και
αναλογικές πληροφορίες για το εισόδηµα και τις δαπάνες του
καταναλωτή, καθώς και για άλλες χρηµατοοικονοµικές και οικονοµικές συνθήκες που τον αφορούν. Ο πιστωτικός φορέας αντλεί
τις πληροφορίες αυτές από κατάλληλες εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, συµπεριλαµβανοµένου του καταναλωτή, και συµπεριλαµβάνουν πληροφορίες που παρέχονται στο µεσίτη
πιστώσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης για τη χορήγηση πίστωσης. Οι πληροφορίες επαληθεύονται καταλλήλως,
µεταξύ άλλων, µέσω χρήσης δικαιολογητικών που παρέχονται
από ανεξάρτητα εξακριβώσιµες πηγές, εφόσον είναι αναγκαίο.
2. Ο µεσίτης πιστώσεων διαβιβάζει, µε ακρίβεια, στον ενδιαφερόµενο πιστωτικό φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες που
λαµβάνει από τον καταναλωτή, προκειµένου να καταστεί εφικτή
η αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας.
3. Πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, ο πιστωτικός
φορέας προσδιορίζει µε σαφή και κατανοητό τρόπο τις αναγκαίες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά από ανεξάρτητα εξακριβώσιµες πηγές που οφείλει να παράσχει ο καταναλωτής,
καθώς και το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου ο καταναλωτής
οφείλει να παράσχει τα στοιχεία αυτά. Το αίτηµα αυτό του πιστωτικού φορέα για παροχή πληροφοριών από τον καταναλωτή πρέπει να είναι αναλογικό και να περιορίζεται σε ό,τι είναι
απαραίτητο για τη διενέργεια άρτιας αξιολόγησης της πιστοληπτικής του ικανότητας. Ο πιστωτικός φορέας µπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τον καταναλωτή όσον αφορά στις πληροφορίες
που λαµβάνει σε απάντηση του εν λόγω αιτήµατός του, όταν

αυτό είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς του.
Ο πιστωτικός φορέας δεν επιτρέπεται να καταγγείλει τη σύµβαση πίστωσης, µε τη δικαιολογία ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της
σύµβασης πίστωσης ήταν ελλιπείς, εκτός αν αποδείξει ότι ο καταναλωτής εν γνώσει του απέκρυψε ή παραποίησε πληροφορίες.
4. Ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων ενηµερώνουν,
εγγράφως ή µε άλλο σταθερό µέσο τον καταναλωτή για την υποχρέωσή του να παρέχει ορθές πληροφορίες, κατόπιν του αιτήµατος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3,
και για το γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν πληρέστερες, µε σκοπό τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της πιστοληπτικής του ικανότητας. Ο πιστωτικός φορέας ή
ο µεσίτης πιστώσεων οφείλουν να προειδοποιούν τον καταναλωτή ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο πιστωτικός φορέας δεν
είναι σε θέση να προβεί σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής του
ικανότητας, επειδή ο καταναλωτής επέλεξε να µην παράσχει τις
πληροφορίες ή την επαλήθευση που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας, η πίστωση δεν µπορεί
να χορηγηθεί. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται από
τον πιστωτικό φορέα σε τυποποιηµένη µορφή.
5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του ν.
2472/1997 και ιδίως του άρθρου 4 αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 20
Πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων
(άρθρο 21 της Οδηγίας)
1. Επιτρέπεται η πρόσβαση των πιστωτικών φορέων µε καταστατική έδρα σε άλλα κράτη - µέλη της ΕΕ στο διατραπεζικό αρχείο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που λειτουργεί στο
πλαίσιο του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και, κατά
περίπτωση, σε όµοιου περιεχοµένου βάσεις δεδοµένων που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών στους οποίους έχουν
χορηγήσει ή πρόκειται να χορηγήσουν δάνεια και µε µοναδικό
σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των τελευταίων
προς τις πιστωτικές τους υποχρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης πίστωσης, µε τους ίδιους όρους πρόσβασης που προβλέπονται για τους εθνικούς πιστωτικούς φορείς.
2. Το παρόν άρθρο ισχύει µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
ν. 2472/1997.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 21
Πρότυπα συµβουλευτικών υπηρεσιών
(άρθρο 22 της Οδηγίας)
1. Ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων ενηµερώνει
ρητώς τον καταναλωτή, στο πλαίσιο συγκεκριµένης συναλλαγής,
για το αν παρέχονται ή µπορεί να παρασχεθούν συµβουλευτικές
υπηρεσίες εκ µέρους τους στον καταναλωτή.
2. Πριν από την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών ή, κατά
περίπτωση, πριν από τη σύναψη σύµβασης για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες
εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου:
α) κατά πόσον η σύσταση θα βασιστεί σε εξέταση µόνον του
δικού τους φάσµατος προϊόντων, σύµφωνα µε την περίπτωσης
β’ της παραγράφου 3, ή ενός ευρέος φάσµατος προϊόντων από
ολόκληρη την αγορά, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3, ούτως ώστε να µπορέσει ο καταναλωτής να καταλάβει
τη βάση πάνω στην οποία γίνεται η σύσταση,
β) εφόσον συντρέχει περίπτωση, το ποσό της αµοιβής που
πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για την παροχή συµβουλευ-
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τικών υπηρεσιών ή, αν το ποσό δεν µπορεί να καθοριστεί τη
στιγµή της παροχής των πληροφοριών, τον τρόπο υπολογισµού
του.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’
µπορεί να παρασχεθούν στον καταναλωτή µε τη µορφή πρόσθετων προσυµβατικών πληροφοριών.
3. Όταν παρέχονται στους καταναλωτές συµβουλευτικές υπηρεσίες, εκτός των απαιτήσεων που ορίζονται στα άρθρα 6 και 8,
προβλέπονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) οι πιστωτικοί φορείς ή οι µεσίτες πιστώσεων αποκτούν τις
αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά την προσωπική και χρηµατοοικονοµική κατάσταση του καταναλωτή, καθώς και τις προτιµήσεις και τους στόχους του, προκειµένου να είναι σε θέση να
προτείνουν κατάλληλες συµβάσεις πίστωσης. Η αξιολόγηση
αυτή βασίζεται σε πληροφορίες που είναι επικαιροποιηµένες
κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή και λαµβάνει υπόψη εύλογες παραδοχές ως προς τους κινδύνους που αφορούν την κατάσταση του καταναλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της προτεινόµενης
σύµβασης πίστωσης,
β) οι πιστωτικοί φορείς ή οι συνδεδεµένοι µεσίτες πιστώσεων
εξετάζουν ικανό αριθµό συµβάσεων πίστωσης από το φάσµα των
προϊόντων τους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στην χρηµατοοικονοµική και προσωπική κατάσταση του καταναλωτή και
του προτείνουν µία ή περισσότερες κατάλληλες συµβάσεις πίστωσης,
γ) οι µη συνδεδεµένοι µεσίτες πιστώσεων εξετάζουν ικανό
αριθµό συµβάσεων πίστωσης από αυτές που διατίθενται στην
αγορά οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στην χρηµατοοικονοµική και προσωπική κατάσταση του καταναλωτή και του
προτείνουν µία ή περισσότερες κατάλληλες συµβάσεις πίστωσης,
δ) οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων ενεργούν
προς το συµφέρον του καταναλωτή µε τους εξής τρόπους:
αα) λαµβάνοντας ενηµέρωση για τις ανάγκες και την κατάσταση του καταναλωτή και
ββ) συστήνοντας κατάλληλες συµβάσεις πίστωσης, σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις α’, β’ και γ’,
ε) οι πιστωτικοί φορείς ή οι µεσίτες πιστώσεων χορηγούν στον
καταναλωτή εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου το περιεχόµενο των συµβουλών που του παρέχουν.
4. Οι πιστωτικοί φορείς ή οι µεσίτες πιστώσεων που παρέχουν
συµβουλευτικές υπηρεσίες µπορούν να κάνουν χρήση των όρων
«ανεξάρτητες συµβουλές» ή «ανεξάρτητος σύµβουλος» µε την
προϋπόθεση ότι:
α) εξετάζουν ικανό αριθµό συµβάσεων πίστωσης από αυτές
που διατίθενται στην αγορά,
β) δεν αµείβονται για τις εν λόγω συµβουλευτικές υπηρεσίες
από έναν ή περισσότερους πιστωτικούς φορείς.
5. Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων προειδοποιούν τον καταναλωτή, εφόσον λαµβάνοντας υπόψη την χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, κρίνουν ότι µια σύµβαση πίστωσης
ενδεχοµένως ενέχει συγκεκριµένο κίνδυνο για αυτόν.
6. Συµβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται µόνον από πιστωτικούς φορείς και µεσίτες πιστώσεων.
7. Κατ’ εξαίρεση, συµβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της
υποστήριξης των καταναλωτών σε θέµατα διαχείρισης χρέους
µπορεί να παρέχουν και οι πιστοποιηµένες προς τούτο ενώσεις
καταναλωτών. Στην περίπτωση αυτή, οι ενώσεις καταναλωτών
δεν έχουν το δικαίωµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 30 να παρέχουν υπηρεσίες στο σύνολο της επικράτειας
της Ένωσης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζονται οι περαιτέρω προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών από ενώσεις καταναλωτών.
9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το άρθρο 15 και διατάξεις οι
οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση παροχής προς τους καταναλωτές υπηρεσιών, που τους βοηθούν να κατανοούν τις χρηµατοοικονοµικές τους ανάγκες και το είδος των προϊόντων που
είναι πιθανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Άρθρο 22
Συµβάσεις πίστωσης σε ξένο νόµισµα
(άρθρο 23 της Οδηγίας)
1. Σε περίπτωση συµβάσεων πίστωσης σε ξένο νόµισµα, ο πιστωτικός φορέας:
α) είτε συµπεριλαµβάνει στη σύµβαση πίστωσης όρο, σύµφωνα µε τον οποίο, ο καταναλωτής δικαιούται να µετατρέψει,
κατόπιν σχετικού αιτήµατός του, τη σύµβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόµισµα, τουλάχιστον όταν η διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας υπερβαίνει το 20% σε σχέση µε αυτή που ίσχυε
κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης,
β) είτε διασφαλίζει ότι η σύµβαση πίστωσης συνοδεύεται καθ’
όλη τη διάρκεια αυτής µε χρηµατοπιστωτικό µέσο αντιστάθµισης
του συναλλαγµατικού κινδύνου.
2. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1, ο σχετικός όρος της
σύµβασης ορίζει υποχρεωτικά ως εναλλακτικό νόµισµα:
α) το νόµισµα στο οποίο ο καταναλωτής λαµβάνει κατά κύριο
λόγο το εισόδηµά του ή διατηρεί τα περιουσιακά του στοιχεία
από τα οποία πρόκειται να εξοφληθεί η πίστωση, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την τελευταία αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας, πριν από τη σύναψη της σύµβασης
πίστωσης, ή/και
β) το νόµισµα του κράτους - µέλους στο οποίο ο καταναλωτής
είτε κατοικούσε τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης πίστωσης
είτε κατοικεί κατά το χρόνο ενεργοποίησης του σχετικού συµβατικού όρου.
3. Κατά την εφαρµογή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1,
η µετατροπή διενεργείται µε βάση την ισχύουσα κατά το χρόνο
µετατροπής συναλλαγµατική ισοτιµία, όπως αυτή προκύπτει από
τις επίσηµες δηµοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
ή της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στη σύµβαση πίστωσης.
4. Όταν ένας καταναλωτής έχει συνάψει σύµβαση πίστωσης
σε ξένο νόµισµα και το ύψος του οφειλόµενου συνολικού ποσού
ή των οφειλόµενων δόσεων που πρέπει να καταβάλει παρουσιάζει διακύµανση µεγαλύτερη από 20% σε σχέση µε αυτό που θα
ήταν αν ίσχυε η συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ του νοµίσµατος
της σύµβασης και του εναλλακτικού νοµίσµατος που ίσχυε κατά
το χρόνο σύναψης της σύµβασης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας ειδοποιεί αµέσως τον καταναλωτή, εγγράφως ή µε άλλο
σταθερό µέσο. Η ειδοποίηση αυτή επέχει θέση ενηµέρωσης του
καταναλωτή προκειµένου αυτός να ενεργοποιήσει το συµβατικό
όρο της παραγράφου 1.
Στην περιοδική ενηµέρωση περιλαµβάνεται αναφορά του
ύψους της µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.
Οι ρυθµίσεις που εφαρµόζονται δυνάµει του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται στον καταναλωτή στο πλαίσιο του ESIS και
της σύµβασης πίστωσης. ‘Οταν στη σύµβαση πίστωσης δεν
υπάρχει όρος που να περιορίζει το συναλλαγµατικό κίνδυνο,
στον οποίον εκτίθεται ο καταναλωτής σε διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µικρότερης του 20%, το ESIS περιλαµβάνει
ενδεικτικό παράδειγµα που αφορά τον αντίκτυπο της διακύµανσης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε ποσοστό 20%.
Άρθρο 23
Πιστώσεις κυµαινόµενου επιτοκίου
(άρθρο 24 της Οδηγίας)
Όταν σε µία σύµβαση πίστωσης ορίζεται κυµαινόµενο επιτόκιο:
α) οι δείκτες ή τα επιτόκια αναφοράς που χρησιµοποιούνται
από τον πιστωτικό φορέα για τον υπολογισµό του επιτοκίου χορήγησης πρέπει να είναι σαφείς, προσιτοί, αντικειµενικοί και επαληθεύσιµοι από τα συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση πίστωσης
και την αρµόδια αρχή,
β) τηρούνται αρχεία των ανωτέρω δεικτών ή επιτοκίων αναφο-
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ράς από τον πιστωτικό φορέα, εκτός αν ο πάροχος των δεικτών
ή επιτοκίων αναφοράς υπόκειται σε ισοδύναµη υποχρέωση τήρησης αρχείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I’
ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 24
Πρόωρη αποπληρωµή
(άρθρο 25 της Οδηγίας)
1. Ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να εκπληρώσει πλήρως ή εν
µέρει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση πίστωσης πριν από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δικαιούται µείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης.
H µείωση συνίσταται στους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το
εναποµένον χρονικό διάστηµα µέχρι τη λήξη της σύµβασης.
2. Αν η άσκηση του δικαιώµατος πρόωρης εξόφλησης εκ µέρους του καταναλωτή λαµβάνει χώρα εντός χρονικού διαστήµατος για το οποίο έχει συµφωνηθεί σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων,
ο πιστωτικός φορέας δικαιούται εύλογη και αντικειµενικά αιτιολογηµένη αποζηµίωση προς αποκατάσταση των ενδεχόµενων
εξόδων που υφίσταται και έχουν άµεση σχέση µε την πρόωρη
εξόφληση και, ιδίως, του κόστους που συνεπάγεται για τον πιστωτικό φορέα η επανατοποθέτηση στη διατραπεζική αγορά κεφαλαίου ίσου προς το ποσό που αποπληρώνεται πρόωρα. Η εν
λόγω αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τόκων
που θα κατέβαλλε ο καταναλωτής για το χρονικό διάστηµα µεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συµφωνηθείσας ηµεροµηνίας λήξης του σταθερού επιτοκίου.
Η αποζηµίωση του πιστωτικού φορέα υπολογίζεται βάσει του
µαθηµατικού τύπου που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
3. Αν ο καταναλωτής επιθυµεί να εκπληρώσει τις συµβατικές
του υποχρεώσεις πριν από τη λήξη της σύµβασης πίστωσης, ο
πιστωτικός φορέας παρέχει σε αυτόν χωρίς καθυστέρηση, µετά
την παραλαβή σχετικού αιτήµατος, εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αξιολογήσει την εν λόγω
δυνατότητα. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν τις συνέπειες
που θα έχει για τον καταναλωτή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του πριν από τη λήξη της σύµβασης, τουλάχιστον ως προς την
προβλεπόµενη για αυτόν επιβάρυνση, και αναφέρουν σαφώς τις
παραδοχές που χρησιµοποιούνται, οι οποίες πρέπει να είναι λογικές και αιτιολογηµένες.
Άρθρο 25
Ευέλικτες και αξιόπιστες αγορές
(άρθρο 26 της Οδηγίας)
Οι πιστωτικοί φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχεία σχετικά
µε τα είδη της ακίνητης περιουσίας που γίνονται δεκτά ως εµπράγµατη εξασφάλιση, καθώς και τις γενικές πολιτικές που διέπουν την εκ µέρους τους χορήγηση πιστώσεων µε εµπράγµατη
εξασφάλιση.
Άρθρο 26
Πληροφορίες για τις αλλαγές του επιτοκίου
χορηγήσεων
(άρθρο 27 της Οδηγίας)
1. Ο πιστωτικός φορέας ενηµερώνει τον καταναλωτή για οποιαδήποτε µεταβολή του επιτοκίου χορηγήσεων, εγγράφως ή επί
άλλου σταθερού µέσου, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου επιτοκίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Κεφάλαια Α’ και Γ’
της πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 2501/2002
(Α’277). Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τουλάχιστον το ποσό των
οφειλόµενων καταβολών µετά την έναρξη ισχύος του νέου επιτοκίου χορηγήσεων και, στις περιπτώσεις που µεταβάλλεται ο αριθµός ή η περιοδικότητα των πληρωµών, λεπτοµέρειες σχετικά µε

τη µεταβολή αυτή.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα µέρη µπορούν να
συµφωνήσουν στη σύµβαση πίστωσης ότι οι προβλεπόµενες στην
παράγραφο 1 πληροφορίες παρέχονται στον καταναλωτή σε περιοδική βάση, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η µεταβολή του επιτοκίου χορηγήσεων συνδέεται µε µεταβολή του επιτοκίου αναφοράς,
β) το νέο επιτόκιο αναφοράς δηµοσιοποιείται µε κατάλληλα
µέσα, και
γ) οι σχετικές µε το νέο επιτόκιο αναφοράς πληροφορίες είναι
επίσης διαθέσιµες στις εγκαταστάσεις του πιστωτικού φορέα και
κοινοποιούνται στον καταναλωτή µαζί µε το ύψος των νέων περιοδικών καταβολών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Κεφάλαια
Α’ και Γ’ της πράξης 2501/2002.
3. Αν οι µεταβολές στο επιτόκιο χορηγήσεων καθορίζονται µέσω
δηµοπρασίας στις κεφαλαιαγορές και συνεπώς είναι αδύνατον ο
πιστωτικός φορέας να πληροφορήσει τον καταναλωτή εκ των προτέρων για οποιαδήποτε µεταβολή πριν αυτή επέλθει, ο πιστωτικός
φορέας σε εύλογο χρόνο πριν από τη δηµοπρασία γνωστοποιεί
εγγράφως ή µε άλλο σταθερό µέσο στον καταναλωτή την επικείµενη διαδικασία και παρέχει ενδείξεις για το πώς µπορεί να επηρεαστεί το επιτόκιο χορηγήσεων.
Άρθρο 27
Τόκοι υπερηµερίας και κατάσχεση
(άρθρο 28 της Οδηγίας)
1. Οι πιστωτικοί φορείς συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του
Κώδικα Δεοντολογίας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013
(Α’288) που εκδόθηκε µε την απόφαση ΕΠΑΘ της Τράπεζας της
Ελλάδος 195/1/2016 (Β’ 2376).
2. Σε περίπτωση υπερηµερίας του καταναλωτή δεν επιτρέπεται
η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων πέραν: α) του προβλεπόµενου ανώτατου ορίου για το επιτόκιο υπερηµερίας, όπως εκάστοτε
ισχύει µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, λαµβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3259/2004 (Α’149), και
β) της αποκατάστασης των αναγκαίων δαπανών που έγιναν από
τον πιστωτικό φορέα ως επισπεύδοντα προς το γενικό συµφέρον
όλων των δανειστών οι οποίοι αναγγέλθηκαν στη διαδικασία του
πλειστηριασµού.
3. Τα συµβαλλόµενα στη σύµβαση πίστωσης µέρη µπορεί να
προβλέπουν ρητώς ότι η επιστροφή ή µεταβίβαση της εξασφάλισης ή των εσόδων από την πώληση της εξασφάλισης αρκεί για
την αποπληρωµή της πίστωσης.
4. Αν δεν υπάρχει συµφωνία της παραγράφου 3, και µετά τις
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης παραµένει ανεξόφλητο
χρέος, ο πιστωτικός φορέας διευκολύνει την αποπληρωµή του,
λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως
αυτές εκάστοτε ορίζονται από το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), καθώς και την
ύπαρξη τυχόν άλλων περιουσιακών στοιχείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 28
Άδεια λειτουργίας µεσιτών πιστώσεων
(άρθρο 29 της Οδηγίας)
1. Για την άσκηση µίας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες
πιστωτικής διαµεσολάβησης των περιπτώσεων α’ έως γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3, την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών της παραγράφου 20 του άρθρου 3 από, συνδεδεµένο ή µη,
µεσίτη πιστώσεων, εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, απαιτείται η
λήψη άδειας λειτουργίας ως «µεσίτη στεγαστικής πίστης» από την
αρµόδια αρχή (ΤτΕ).
2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται οι µεσίτες
πιστώσεων να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µε
εδαφικό εύρος που καλύπτει τα κράτη - µέλη ή τις περιοχές όπου
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προσφέρουν υπηρεσίες ή άλλη ανάλογη εγγύηση έναντι της ευθύνης που προκύπτει από επαγγελµατική αµέλεια, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) 1125/2014
της Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 2014 (EE L 305). Σε ό,τι
αφορά τους συνδεδεµένους µεσίτες πιστώσεων, η εν λόγω ασφάλιση ή ανάλογη εγγύηση µπορεί να παρέχεται από τον πιστωτικό
φορέα για λογαριασµό του οποίου ενεργεί ο µεσίτης πιστώσεων,
β) να διαθέτουν τα απαιτούµενα εχέγγυα εντιµότητας, τα οποία
συνίστανται στο να διαθέτουν λευκό ποινικό µητρώο και στο να
µην έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση στο παρελθόν, εκτός εάν έχουν
αποκατασταθεί, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα ανωτέρω
εχέγγυα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του µεσίτη πιστώσεων, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, στο πρόσωπο των µελών
του διοικητικού συµβουλίου του µεσίτη πιστώσεων, αν αυτός είναι
νοµικό πρόσωπο και στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ισοδύναµα
καθήκοντα σε µεσίτη πιστώσεων που αποτελεί νοµικό πρόσωπο
αλλά δεν διαθέτει διοικητικό συµβούλιο,
γ) να διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και επάρκειας
όσον αφορά τις συµβάσεις πίστωσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
που καθορίζονται από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την αρµόδια αρχή,
για τις περιπτώσεις β’, γ’, ε’ και στ’ του Παραρτήµατος IV. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του µεσίτη πιστώσεων, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, στο πρόσωπο των
µελών του διοικητικού συµβουλίου του µεσίτη πιστώσεων, αν
αυτός είναι νοµικό πρόσωπο και στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
ισοδύναµα καθήκοντα σε µεσίτη πιστώσεων που αποτελεί νοµικό
πρόσωπο αλλά δεν διαθέτει διοικητικό συµβούλιο.
3. Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε να δηµοσιοποιούνται τα κριτήρια επαγγελµατικών απαιτήσεων που απαιτείται να πληροί το
προσωπικό των µεσιτών πιστώσεων ή των πιστωτικών φορέων.
4. Η αρµόδια αρχή τηρεί και ενηµερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δηµόσιο µητρώο µεσιτών πιστώσεων (µεσιτών στεγαστικής πίστης), στο οποίο εγγράφονται όλοι οι µεσίτες πιστώσεων,
οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως «µεσίτες στεγαστικής
πίστης». Το Μητρώο αυτό αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της
αρµόδιας αρχής και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Το ανωτέρω δηµόσιο µητρώο µεσιτών πιστώσεων περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα ονόµατα των µελών της διοίκησης της επιχείρησης που
είναι υπεύθυνα για την άσκηση των δραστηριοτήτων πιστωτικής
διαµεσολάβησης,
β) όλα τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν για λογαριασµό της
επιχείρησης λειτουργίες που τους φέρνουν σε προσωπική επαφή
(client facing functions) µε τους πελάτες στο πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων πιστωτικής διαµεσολάβησης,
γ) τα κράτη - µέλη στα οποία ο µεσίτης πιστώσεων ασκεί τις
δραστηριότητές του, σύµφωνα µε την αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 και για τα οποία έχει ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής,
δ) κατά πόσον ο µεσίτης είναι συνδεδεµένος ή όχι,
ε) εφόσον πρόκειται για συνδεδεµένο µεσίτη πιστώσεων, την
επωνυµία του πιστωτικού φορέα για λογαριασµό του οποίου ενεργεί.
5. Μεσίτες πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων, που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας από την αρµόδια αρχή,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα µε
καταστατική έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούνται να έχουν την κεντρική τους διοίκηση στην Ελλάδα.
Εφόσον η άδεια λειτουργίας µεσιτών πιστώσεων έχει ληφθεί
από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο λόγω του εταιρικού του
τύπου δεν διαθέτει καταστατική έδρα και ασκεί τις κύριες επιχειρηµατικές του δραστηριότητες στην Ελλάδα, το εν λόγω πρόσωπο υποχρεούται επίσης να έχει την κεντρική του διοίκηση στην
Ελλάδα.
6. Η αρµόδια αρχή για την τήρηση του αρχείου της παραγράφου 4 δηµιουργεί ένα ενιαίο σηµείο πληροφόρησης για τη διασφάλιση ταχείας και εύκολης πρόσβασης του κοινού στις
πληροφορίες του δηµόσιου µητρώου της παραγράφου 4, οι
οποίες συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά και επικαιροποιούνται. Το
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εν λόγω σηµείο πληροφόρησης περιλαµβάνει και τα στοιχεία των
αρµόδιων αρχών για την παροχή της άδειας λειτουργίας και την
τήρηση αρχείων µεσιτών πιστώσεων κάθε κράτους - µέλους.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για πιστωτικά
ιδρύµατα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4261/2014.
8. Η αρµόδια αρχή παρακολουθεί την τήρηση εκ µέρους των
µεσιτών πιστώσεων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
διατάξεις της παραγράφου 2. Για το σκοπό αυτό η αρµόδια αρχή
µπορεί να θεσπίζει κανόνες, περιλαµβανοµένης της υποχρέωσης
υποβολής στοιχείων, να ζητά γραπτές εξηγήσεις και να διενεργεί
επιτόπιους ελέγχους. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου δεν θίγει τις
διατάξεις του άρθρου 29.
9. Με απόφαση της αρµόδιας αρχής ορίζονται τυχόν επιπλέον
απαιτήσεις για την χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1 και
οι κατ’ελάχιστον προβλεπόµενες απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας για τα αναφερόµενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2
πρόσωπα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, σύµφωνα µε
το Παράρτηµα IV.
Άρθρο 29
Μεσίτες πιστώσεων συνδεδεµένοι µε ένα
µόνο πιστωτικό φορέα
(άρθρο 30 της Οδηγίας)
1. Ο συνδεδεµένος µεσίτης πιστώσεων λαµβάνει άδεια λειτουργίας από την αρµόδια αρχή µέσω του πιστωτικού φορέα για λογαριασµό του οποίου ενεργεί αποκλειστικώς.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο πιστωτικός φορέας ευθύνεται πλήρως και άνευ όρων για κάθε πράξη ή παράλειψη του συνδεδεµένου µεσίτη πιστώσεων που ενεργεί για λογαριασµό του σε τοµείς
που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και εξασφαλίζει ότι οι συνδεδεµένοι µε αυτόν µεσίτες πιστώσεων συµµορφώνονται τουλάχιστον µε τις επαγγελµατικές απαιτήσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 και παρέχει την
απαιτούµενη τεκµηρίωση προς την αρµόδια αρχή.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33, ο πιστωτικός φορέας παρακολουθεί τις δραστηριότητες των συνδεδεµένων µε αυτόν µεσιτών πιστώσεων, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι αυτοί
εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις περί γνώσεων και επάρκειας του συνδεδεµένου µεσίτη πιστώσεων και του προσωπικού
του και παρέχει την απαιτούµενη τεκµηρίωση προς την αρµόδια
αρχή.
Άρθρο 30
Ελευθερία εγκατάστασης και ελευθερία παροχής
υπηρεσιών των µεσιτών πιστώσεων
(άρθρο 32 της Οδηγίας)
1. Η άδεια λειτουργίας που χορηγείται σε µεσίτη πιστώσεων
από τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών - µελών αναγνωρίζεται και
στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται άλλη άδεια από τις αρµόδιες
αρχές στην Ελλάδα ως κράτους - µέλους υποδοχής για την
άσκηση των δραστηριοτήτων και την παροχή των υπηρεσιών που
καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας στο κράτος - µέλος καταγωγής. Απαγορεύεται όµως στους µεσίτες πιστώσεων να παρέχουν στην Ελλάδα τις υπηρεσίες τους σχετικά µε συµβάσεις
πίστωσης που προσφέρονται σε καταναλωτές από µη πιστωτικά
ιδρύµατα.
2. Κάθε µεσίτης πιστώσεων ο οποίος έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και προτίθεται να ασκήσει επιχειρηµατική δραστηριότητα για πρώτη φορά σε ένα ή περισσότερα από τα άλλα
κράτη - µέλη, σύµφωνα µε την αρχή της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών ή ιδρύοντας υποκατάστηµα, κοινοποιεί την πρόθεσή
του αυτή στην αρµόδια αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 28.
Εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ανωτέρω κοινοποίηση, η αρµόδια αρχή στην Ελλάδα, ως αρχή κράτους - µέλους καταγωγής, κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών
υποδοχής την πρόθεση του µεσίτη πιστώσεων που έχει λάβει
άδεια από εκείνη να παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός τους και ενηµερώνει ταυτοχρόνως τον ενδιαφερόµενο µεσίτη πιστώσεων για
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τη διενέργεια της κοινοποίησης αυτής. Η ενηµέρωση αναφέρεται
και στους πιστωτικούς φορείς, µε τους οποίους είναι συνδεδεµένος ο µεσίτης πιστώσεων και το κατά πόσον αυτοί αναλαµβάνουν
πλήρως και άνευ όρων την ευθύνη για τις δραστηριότητες του µεσίτη πιστώσεων. Η αρµόδια αρχή στην Ελλάδα, όταν λαµβάνει κοινοποίηση υπό την ιδιότητά της ως αρµόδιας αρχής κράτους µέλους υποδοχής, χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που έλαβε από
την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, ώστε να ενηµερώσει δεόντως το µητρώο που τηρεί.
Ο µεσίτης πιστώσεων που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος µέλος µπορεί να αρχίσει να ασκεί την επιχειρηµατική του δραστηριότητα στην Ελλάδα έναν (1) µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά την
οποία ενηµερώθηκε από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής για την ανωτέρω κοινοποίηση προς την αρµόδια αρχή
στην Ελλάδα.
3. Πριν ξεκινήσει η επιχειρηµατική δραστηριότητα του υποκαταστήµατος του µεσίτη πιστώσεων στην Ελλάδα ή εντός δύο (2)
µηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η αρµόδια αρχή στην Ελλάδα
υπό την ιδιότητά της ως αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους
υποδοχής προετοιµάζεται για την εποπτεία του µεσίτη πιστώσεων
και, αν είναι απαραίτητο, υποδεικνύει στο µεσίτη πιστώσεων τους
όρους, σύµφωνα µε τους οποίους, σε τοµείς που δεν έχουν εναρµονιστεί στο δίκαιο της ΕΕ, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να
διεξάγονται στην Ελλάδα.
4. Η αρµόδια αρχή στην Ελλάδα µπορεί µε απόφασή της να
ρυθµίζει τη µορφή, το περιεχόµενο και τη διαδικασία των προβλεπόµενων στο παρόν άρθρο κοινοποιήσεων και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
Άρθρο 31
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας
µεσιτών πιστώσεων
(άρθρο 33 της Οδηγίας)
1. Η άδεια λειτουργίας του µεσίτη πιστώσεων ανακαλείται αν ο
µεσίτης πιστώσεων:
α) παραιτήθηκε ρητώς από την άδεια ή δεν άσκησε κατά τους
προηγούµενους έξι (6) µήνες καµία από τις δραστηριότητες για
τις οποίες αδειοδοτήθηκε,
β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο µη σύννοµο τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,
δ) εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις ανάκλησης που
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα εκτός του πεδίου εφαρµογής του παρόντος νόµου,
ή
ε) έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειληµµένες παραβάσεις των
διατάξεων του παρόντος νόµου που αφορούν τη λειτουργία των
µεσιτών πιστώσεων.
2. Αν η άδεια λειτουργίας µεσίτη πιστώσεων, ανακληθεί από την
αρµόδια αρχή, η εν λόγω αρχή ενηµερώνει όσο το δυνατόν συντοµότερα και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών, τις
αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών υποδοχής µε οποιοδήποτε
κατάλληλο µέσο.
3. Η αρµόδια αρχή (ΤτΕ) διαγράφει από το µητρώο της παραγράφου 4 του άρθρου 28, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
τους µεσίτες πιστώσεων, των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.
Άρθρο 32
Εποπτεία των µεσιτών πιστώσεων
(άρθρο 34 της Οδηγίας)
1. Οι µεσίτες πιστώσεων, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
από την αρµόδια αρχή (ΤτΕ), υπόκεινται στην εποπτεία αυτής,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Οι συνδεδεµένοι µεσίτες πιστώσεων υπόκεινται σε άµεση εποπτεία από την αρµόδια αρχή.

Κατ’ εξαίρεση, αν:
α) ο συνδεδεµένος µεσίτης πιστώσεων δεν παρέχει υπηρεσίες
εκτός Ελλάδος, και
β) ο πιστωτικός φορέας για λογαριασµό του οποίου ενεργεί
είναι πιστωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια της παραγράφου 8 του
άρθρου 3, το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 4261/2014, τότε ο συνδεδεµένος
µεσίτης πιστώσεων υπόκειται σε εποπτεία µέσω του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος (έµµεση εποπτεία).
2. Αν µεσίτης πιστώσεων εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος, σύµφωνα µε την παραγράφου 2 του άρθρου 30, η, κατά περίπτωση αρµόδια αρχή του άρθρου 4
παρακολουθεί την εφαρµογή και µεριµνά για τη συµµόρφωση εκ
µέρους του υποκαταστήµατος προς τις απαιτήσεις που ορίζονται
στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και των άρθρων
7 έως και 10, 12 έως και 16, 19, 21 και 37, καθώς επίσης και στα
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών θεσπιζόµενα µέτρα.
Αν διαπιστωθεί ότι µεσίτης πιστώσεων, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ και παρέχει υπηρεσίες
στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος, παραβιάζει τις διατάξεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, η Τράπεζα της Ελλάδας απαιτεί από το συγκεκριµένο µεσίτη πιστώσεων να τερµατίσει τη παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων.
Αν ο εν λόγω µεσίτης πιστώσεων δεν προβεί στις αιτούµενες
ενέργειες, η Τράπεζα της Ελλάδας προβαίνει αµελλητί σε όλες
τις απαιτούµενες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω µεσίτης πιστώσεων θα τερµατίσει την παραβίαση των ανωτέρω µέτρων. Το είδος των ενεργειών αυτών γνωστοποιείται άµεσα στην
αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής.
Αν, παρά τις ανωτέρω ενέργειες, ο µεσίτης πιστώσεων συνεχίζει να παραβιάζει τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο, η Τράπεζα της Ελλάδας µπορεί, αφού ενηµερώσει την
αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για να εµποδίσει τη συνέχιση της παραβίασης των ανωτέρω διατάξεων ή να επιβάλει τις σχετικές κυρώσεις και, εφόσον είναι απαραίτητο, να εµποδίσει το µεσίτη
πιστώσεων να διενεργήσει νέες συναλλαγές στην Ελλάδα. Η
Τράπεζα της Ελλάδας ενηµερώνει αµελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εν λόγω ενέργειες.
Αν αρµόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους της ΕΕ προβεί σε
αντίστοιχες µε τις ανωτέρω ενέργειες αναφορικά µε υποκατάστηµα µεσίτη πιστώσεων, ο οποίος έχει λάβει άδεια λειτουργίας,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 28 και παρέχει υπηρεσίες στο εν λόγω κράτος-µέλος µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος, και η Τράπεζα της Ελλάδας διαφωνεί µε τις
ενέργειες αυτές, τότε η τελευταία µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1093/2010.
3. Η αρµόδια αρχή µπορεί να ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας
του υποκαταστήµατος και να επιβάλλει τις αλλαγές που κρίνει
απολύτως απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του
δυνάµει της παραγράφου 2, καθώς και να εξουσιοδοτεί την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής να επιβάλει την τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου
6 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών θεσπιζόµενων µέτρων όσον
αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστηµα.
4. Αν η αρµόδια αρχή κρίνει ότι ένας µεσίτης πιστώσεων που
ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα διατάξεις του παρόντος νόµου ή ότι ένας µεσίτης πιστώσεων που έχει υποκατάστηµα στην Ελλάδα παραβιάζει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου πέραν όσων ορίζονται στην παράγραφο 2, ενηµερώνει
σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής προκειµένου η τελευταία να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.
Αν η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής δεν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εντός ενός (1) µηνός από την προαναφερθείσα ενηµέρωση ή εάν, παρά τις ενέργειες στις οποίες
προέβη η τελευταία, ο µεσίτης πιστώσεων εξακολουθεί να ενεργεί µε τρόπο σαφώς επιζήµιο για τα συµφέροντα των καταναλω-
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τών της Ελλάδας ή για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς:
α) αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής, προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες που
είναι αναγκαίες προκειµένου να προστατεύσει τους καταναλωτές
και να διασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία των αγορών, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας να εµποδίζει το µεσίτη πιστώσεων που παρανοµεί να προβεί σε νέες συναλλαγές στην Ελλάδα
και ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΤ για τις
ενέργειες αυτές αµελλητί,
β) µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη
συνδροµή της, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
1093/2010.
5. Στην περίπτωση εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 30, υποκαταστήµατος µεσίτη πιστώσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής µπορεί,
αφού ενηµερώσει την Τράπεζα της Ελλάδας, να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στο ως άνω υποκατάστηµα.
6. Η κατανοµή των καθηκόντων µεταξύ των κρατών - µελών
που ορίζεται στο παρόν άρθρο δεν θίγει τις αρµοδιότητες των
κρατών - µελών σε τοµείς που δεν καλύπτονται από τον παρόντα
νόµο, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους δυνάµει του δικαίου
της Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 33
Άδεια λειτουργίας και εποπτεία
µη πιστωτικών ιδρυµάτων
(άρθρο 35 της Οδηγίας)
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν τις διατάξεις των
άρθρων 9,41 και 43 του ν. 4261/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΓ’
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 34
Υποχρέωση συνεργασίας
(άρθρο 36 της Οδηγίας)
1. Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές του άρθρου 4 συνεργάζονται
µε τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών,
παρέχοντάς τους την αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος
νόµου συνδροµή, ιδίως µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και
της συνεργασίας κατά τη διενέργεια ελέγχων και την άσκηση
εποπτείας. Ως σηµείο επαφής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παραγράφου 1, οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 4 συνάπτουν µνηµόνιο συνεργασίας,
το οποίο αναρτάται στους οικείους διαδικτυακούς τόπους και
επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι αρµόδιες αρχές των άλλων
κρατών - µελών, που έχουν ορισθεί αντιστοίχως ως σηµείο επαφής ανταλλάσσουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλες τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Κατά την ανταλλαγή των ως άνω πληροφοριών, οι αρµόδιες
αρχές µπορεί να ορίζουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει
να αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους. Στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες αποτελούν αντικείµενο ανταλλαγής
µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει δοθεί η σχετική
συναίνεση.
Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να διαβιβάζει τις ληφθείσες
πληροφορίες στις λοιπές αρµόδιες, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο, αρχές στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη - µέλη. Η διαβίβαση
των εν λόγω πληροφοριών σε άλλους φορείς ή φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα προϋποθέτει τη ρητή συναίνεση των αρµόδιων αρχών
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που τις κοινοποίησαν και λαµβάνει χώρα µόνο για τους σκοπούς
για τους οποίους έχει δοθεί η σχετική συναίνεση πλην δεόντως
αιτιολογηµένων περιστάσεων. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα
της Ελλάδος ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή, η οποία παρείχε τις πληροφορίες.
4. Μία από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές µπορεί, κατόπιν αιτήµατος συνεργασίας στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου, να αρνηθεί την παροχή συνεργασίας για δραστηριότητα έρευνας ή
εποπτείας κατόπιν σχετικού αιτήµατος ή την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 µόνον εάν:
α) ο σχετικός έλεγχος, επιτόπιος ή µη, ή η µη άσκηση συγκεκριµένου εποπτικού καθήκοντος ή η ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη
δηµόσια τάξη ή
β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά και κατά
των ιδίων προσώπων ή έχει ήδη εκδοθεί σχετική τελεσίδικη απόφαση για τις ίδιες πράξεις.
Στην περίπτωση τέτοιας άρνησης, η αρµόδια αρχή, µέσω της
Τράπεζας της Ελλάδος, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή
που υπέβαλε το αίτηµα και της παρέχει όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερες πληροφορίες.
Άρθρο 35
Επίλυση διαφορών µεταξύ αρµόδιων αρχών
διαφορετικών κρατών - µελών
(άρθρο 37 της Οδηγίας)
Αν αίτηµα για συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή
πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν ικανοποιήθηκε µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, η Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρµόδια
αρχή του άρθρου 4, µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να
παραπέµπει το ζήτηµα στην ΕΑΤ και να ζητεί τη συνδροµή της,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
1093/2010. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε απόφαση που λαµβάνει η ΕΑΤ, σύµφωνα µε αυτό το άρθρο είναι δεσµευτική για
την ελληνική αρµόδια αρχή ανεξαρτήτως του αν είναι ή όχι µέλος
της ΕΑΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36
Κυρώσεις
(άρθρο 38 της Οδηγίας)
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος
νόµου οι οριζόµενες στο άρθρο 4 αρµόδιες αρχές επιβάλλουν
κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.
2. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13α του ν. 2251/1994. Σε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 37 εφαρµόζεται το άρθρο 19 της 70330 οικ/30.6.2015 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β’ 1421).
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος
νόµου, πλην αυτών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 2, η Τράπεζα της Ελλάδος, µπορεί να λαµβάνει διοικητικά µέτρα και να επιβάλλει τις κυρώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 59 του ν. 4261/2014. Για τη δηµοσιοποίηση διοικητικών
κυρώσεων που επιβάλλονται εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4261/ 2014.
Άρθρο 37
Μηχανισµοί επίλυσης διαφορών
(άρθρο 39 της Οδηγίας)
Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν
µεταξύ καταναλωτών και πιστωτικών φορέων, µεσιτών πιστώ-
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σεων και αφορούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται
οι διατάξεις της 70330 οικ/30.6.2015 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων οφείλουν να συνεργάζονται µε τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
(Ε.Ε.Δ) που είναι αναγνωρισµένοι και καταχωρισµένοι στο ειδικό
µητρώο, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της 70330 οικ/30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και καλύπτουν διαφορές στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών (τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών)
προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τις περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών που αφορούν
συµβάσεις πίστωσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15
της 70330 οικ/30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 38
Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου
(άρθρο 41 της Οδηγίας)
1. Παραίτηση του καταναλωτή από δικαιώµατα που του αναγνωρίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν
επιτρέπεται.
2. Τα µέτρα που θεσπίζονται µε τον παρόντα νόµο δεν µπορεί
να καταστρατηγούνται µέσω του τρόπου διατύπωσης των συµβατικών όρων µε συνέπεια να κινδυνεύουν οι καταναλωτές να χάσουν την προστασία που τους παρέχει ο παρών νόµος.
Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 43 της Οδηγίας)
1. Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων που ασκούν
δραστηριότητες οι οποίες ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των άρθρων 10,
12 έως και 14, 16 και 26 εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εφαρµογή του κώδικα δεοντολογίας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4224/2013 που εκδόθηκε µε την απόφαση ΕΠΑΘ της Τράπεζας
της Ελλάδος 195/1/2016.
3. Οι µεσίτες πιστώσεων που ασκούν δραστηριότητες πιστωτικής διαµεσολάβησης που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 3 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µπορούν να συνεχίσουν να ασκούν αυτές τις δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου διατάξεις έως τις 21 Μαρτίου 2017. Όταν ένας µεσίτης πιστώσεων βασίζεται στην ανωτέρω παρέκκλιση µπορεί να ασκεί
τις δραστηριότητές του µόνον εντός της Ελλάδος, εκτός εάν
πληροί τις αναγκαίες νόµιµες απαιτήσεις του κράτους - µέλους
υποδοχής.
4. Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων οι οποίοι
ασκούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου πριν από τις 20 Μαρτίου 2014 συµµορφώνονται
µε τις διατάξεις του άρθρου 8 έως τις 21 Μαρτίου 2017.
Άρθρο 40
Τροποποίηση της κ.υ.α. Ζ1-699/2010 (Β’ 917)
(Τροποποίηση του άρθρου 2 της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ)
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 2 της Ζ1-699/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, προστίθεται παράγραφος 2α, ως
εξής:
«2α. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2,
η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σε µη εξασφαλισµένες συµβάσεις πίστωσης, σκοπός των οποίων είναι η ανακαίνιση ακινήτου που προορίζεται για κατοικία, και οι οποίες συνεπάγονται
συνολικό ποσό πίστωσης ανώτερο των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ.»
Άρθρο 41
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα I, II, III και IV, τα οποία έχουν
ως ακολούθως:
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2778/1999
Όπου στη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2778/1999
(Α’ 295), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παρ. 5
του άρθρου 18 του ν. 3581/2007 (Α’ 140), καθώς και στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6, της παρ. 2 του άρθρου 16 και της
παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2778/1999 γίνεται αναφορά σε εκτίµηση ή έκθεση εκτιµητή του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, νοείται, εφεξής, εκτίµηση ή έκθεση από ανεξάρτητο εκτιµητή.
Άρθρο 43
Κατάργηση διατάξεων των άρθρων δεύτερου
και τρίτου του ν. 3755/2009
Καταργούνται αναδροµικά από 23.3.2015 οι παράγραφοι 1, 3,
4, 5, 6, 8 και 9 του άρθρου δεύτερου, καθώς και το άρθρο τρίτο
του ν. 3755/2009 «Κύρωση της Σύµβασης παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών II και III του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της ανώνυµης εταιρείας Οργανισµός
Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α’ 52).
Άρθρο 44
Προσθήκη υποπαραγράφου Β.11 στην παράγραφο Β’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
Στην παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107),
όπως ισχύει, προστίθεται υποπαράγραφος Β.11 και η υποπαράγραφος Β.11 αναριθµείται σε Β.12, ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Για τη διασφάλιση της υποχρέωσης διαφάνειας, όπου τίθεται από τους ενωσιακούς κανόνες, σχετικά µε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, αναρτώνται σε δηµόσια προσβάσιµο
διαδικτυακό ιστότοπο συνοπτικές πληροφορίες για χορηγηθείσες µεµονωµένες κρατικές ενισχύσεις µετά την 1η Ιουλίου 2016.
Οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται περιλαµβάνουν µεταξύ
άλλων την επωνυµία και τον ΑΦΜ του δικαιούχου, το είδος και
τον τοµέα δραστηριότητας της επιχείρησης, το ποσό ενίσχυσης
και το µέσο ενίσχυσης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει
η ενωσιακή νοµική βάση χορήγησης της ενίσχυσης. Η συναίνεση
του δικαιούχου για την εν λόγω δηµοσίευση τεκµαίρεται µε τη
λήψη της ενίσχυσης.
2. Τα ως άνω απαιτούµενα στοιχεία καταχωρούνται στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστηµα από τις Αποκεντρωµένες Μονάδες
Κρατικών Ενισχύσεων, µε βάση τα στοιχεία που τους παρέχονται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες και επικυρώνονται από την Κεντρική
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων. Οι χρήστες του συστήµατος ορίζονται από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, µετά
από αίτηση της Αποκεντρωµένης Μονάδας.»
Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2622/1998
Το εδάφιο α’ του άρθρου 15 του ν. 2622/1998 (Α’138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Oι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (Α’ 236), που ρυθµίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών, για τα τροχαία ατυχήµατα που προκαλούνται από µηχανοκίνητα οχήµατα του
Δηµοσίου, εφαρµόζονται ανάλογα και για τα ατυχήµατα που
προκαλούνται από πλωτά µέσα της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Εσόδων.»
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Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 23Α του ν. 3086/2002
1. Η παρ. 1 του άρθρου 23Α του ν. 3086/2002 (Α’324), που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4170/2013 (Α’163),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δαπάνες που αφορούν αµοιβές και έξοδα φυσικών ή νοµικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου, κατόπιν σχετικών εντολών λειτουργών του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, όπως ιδίως δικηγορικών εταιρειών, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών, µεταφραστών, πραγµατογνωµόνων, συµβολαιογράφων, δαπάνες για δηµοσιεύσεις στον τύπο
και µετακινήσεις µελών του Ν.Σ.Κ. και γενικότερα δαπάνες που
σχετίζονται µε ενέργειες ενώπιον ηµεδαπών ή αλλοδαπών δικαστηρίων περιλαµβανοµένων των διαιτητικών, υπάγονται στην
παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2010 (Α’ 194) και βαρύνουν
τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισµών των αρµόδιων
Υπουργείων ή άλλων Αρχών του εκάστοτε οικονοµικού έτους,
εντός του οποίου εκκαθαρίζονται.»
2. Στο άρθρο 23Α του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος
3, ως εξής:
«3. Σε περιπτώσεις συµµετοχής του Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων και ανεξάρτητων αρχών, που εκπροσωπούνται δικαστικά
από το Ν.Σ.Κ., σε εθνικές ή διεθνείς διαιτητικές δίκες επιτρέπεται, µε απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. µετά από εισήγηση
του µέλους του Ν.Σ.Κ. που χειρίζεται την υπόθεση, η ανάθεση
της σύνταξης γνωµοδοτήσεων, ιδίως νοµικών ή τεχνικών, σε Έλληνες ή και σε αλλοδαπούς ειδικούς εµπειρογνώµονες, χωρίς να
είναι απαραίτητη η τήρηση διαδικασιών που τυχόν προβλέπονται
για την ανάθεση συµβάσεων του Δηµοσίου. Η σχετική σύµβαση
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. και ορίζει τον αντισυµβαλλόµενο, το αντικείµενο της γνωµοδότησης και το χρόνο παράδοσής της, τους όρους εµπιστευτικότητας που διέπουν τις
χορηγούµενες πληροφορίες, την αµοιβή του γνωµοδοτούντος
και τον τρόπο και χρόνο καταβολής της, καθώς και τον τρόπο
επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από τη σύµβαση. Η
σχετική δαπάνη και τα λοιπά έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή του φορέα τον οποίο αφορά η δίκη, στον
οποίο και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωµής για αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωµή. Για
την καταβολή της αµοιβής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
της παραγράφου 1.»
Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4350/2015
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου πρώτου της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’
84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για µια πενταετία από τη έναρξη ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και
Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί µε αίτησή της να
λαµβάνει στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς των αρµοδιοτήτων
της.»
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του ν. 4370/2016
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 20 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4370/2016 (Α’ 37) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην έννοια των καταθέσεων δεν εµπίπτουν: (i) οι συµφωνίες
πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (repos), οι απαιτήσεις εκ των
οποίων καλύπτονται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 16 έως 19 για τις επενδυτικές υπηρεσίες και (ii) το ηλεκτρονικό χρήµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4021/2011
(Α’ 218) και τα ποσά που λαµβάνονται έναντι του ηλεκτρονικού
χρήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4021/2011.»
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2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
4370/2016 τροποποιείται ως εξής:
«Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό
των καταθέσεων, το νόµισµα και τον τόπο κατάθεσης.»
3. Το εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4370/2016
καταργείται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
4370/2016 τροποποιείται ως εξής:
«3. Το ΤΕΚΕ, αµέσως µόλις του κοινοποιηθεί η απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος ή της δικαστικής αρχής, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στις υποπεριπτώσεις α’ και β’ της περίπτωσης
27 της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καταρτίζει κατάλογο καταθετών µε βάση τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 41
που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυµα, στο οποίο αφορούν οι ως άνω αποφάσεις.»
5. Η περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4370/2016
τροποποιείται ως εξής:
«η. Οι απαιτήσεις του Δηµοσίου, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
όπως ισχύει, των υπερεθνικών οργανισµών, των οµοσπονδιακών,
οµόσπονδων, επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς
και των Ο.Τ.Α..»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4370/2016 τροποποιείται ως
εξής:
«2. Αν το όριο κάλυψης αυξηθεί συνεπεία διάταξης νόµου, το
ΔΣ αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία για την ανάλογη αναπροσαρµογή των τακτικών εισφορών στο ΣΚΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32.»
7. Το εδάφιο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4370/2016 καταργείται.
8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4370/2016
τροποποιείται ως εξής:
«Τα εκ των ανωτέρω χρηµατικά διαθέσιµα τηρούνται σε ειδικούς λογαριασµούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος και
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 39.»
9. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν.
4370/2016, τροποποιείται ως εξής:
«Έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, αρχής γενοµένης από την 1η
Ιουλίου 2016, κάθε πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στο ΣΚΚ
αποστέλλει στο ΤΕΚΕ τα στοιχεία της τελευταίας ηµέρας του
προηγούµενου έτους, που ορίζει το ΤΕΚΕ για τον προσδιορισµό
του βαθµού κινδύνου που αναλαµβάνει. Τα εν λόγω στοιχεία υπογράφονται από το νόµιµο εκπρόσωπο του πιστωτικού ιδρύµατος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον έλεγχο των υποβαλλόµενων
στοιχείων για τον υπολογισµό της βάσης εισφορών είτε αυτοβούλως στα πλαίσια της εποπτικής της αρµοδιότητας είτε κατόπιν αιτήµατος του ΤΕΚΕ.»
10. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 32 του ν. 4370/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Οι συµµετέχοντες στο ΣΚΕ καταβάλλουν εισφορές, οι
οποίες αντιστοιχούν στην ετήσια µεταβολή της αξίας περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών των συµµετεχόντων στο
ΣΚΕ.
5.Το ΔΣ αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία για την αναπροσαρµογή του ύψους και του τρόπου υπολογισµού της ετήσιας τακτικής εισφοράς της παραγράφου 4 του παρόντος, όταν επιτευχθεί
εύλογη σχέση µεταξύ των διαθεσίµων του ΣΚΕ και της συνολικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών των
συµµετεχόντων, τη διακοπή λόγω επίτευξης ευλόγου σχέσεως
και την εκ νέου καταβολή της ετήσιας εισφοράς, καθώς και την
τυχόν επιστροφή εισφορών που προκύπτουν από λάθος υπολογισµό των εισφορών αυτών, στους συµµετέχοντες στο ΣΚΕ που
τις έχουν καταβάλει. Το ΔΣ αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία για
την ως άνω εύλογη σχέση.»
11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4370/2016 τροποποιείται ως εξής:
«3. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να λειτουργούν τα απαραίτητα συστήµατα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε επιχειρησιακές
και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το ΤΕΚΕ, όπως το ηλε-
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κτρονικό αρχείο πελατοκεντρικού συστήµατος (ΗΑΠΣ), τα οποία
διασφαλίζουν τον εντοπισµό και την παρακολούθηση των λογαριασµών ανά καταθέτη για την υποβολή των στοιχείων τουλάχιστον των περιπτώσεων α’, β’ και ε’ της παραγράφου 1 και του
αποτελέσµατος του συµψηφισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο
4 του άρθρου 10 προς το ΤΕΚΕ.»
12. Στο τέλος του άρθρου 47 του ν. 4370/2016 προστίθεται
νέο άρθρο 47Α ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρµόδια αρχή και αρχή εξυγίανσης, ο Υπουργός Οικονοµικών, ως ορισθείσα αρχή, το ΤΕΚΕ,
καθώς και κάθε άλλη σχετική διοικητική αρχή συνεργάζονται µεταξύ τους κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. Στα πλαίσια της εν λόγω
συνεργασίας δύνανται να συνάπτουν µεταξύ τους έγγραφα µνηµόνια συνεννόησης.»
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του ν. 4335/2015
1. Η παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 3 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (Α’87) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ενεργώντας κατά περίπτωση µε την ιδιότητα της αρχής εξυγίανσης ή της αρµόδιας αρχής µπορούν να καθορίζουν κριτήρια, να
θεσπίζουν κανόνες, να λαµβάνουν µέτρα, γενικά ή ειδικά, ανά
ίδρυµα ή οντότητα που εµπίπτει στην αρµοδιότητά τους, και να
παρακολουθούν διαρκώς την τήρηση των υποχρεώσεων των
ιδρυµάτων ή οντοτήτων, ιδίως µέσω του καθορισµού υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων και γραπτών επεξηγήσεων και µέσω
της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων. Μεταξύ άλλων, η Τράπεζα
της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των
ανωτέρω αρµοδιοτήτων τους, µπορούν να θεσπίζουν κανόνες
προς συµµόρφωση µε κατευθυντήριες γραµµές, συστάσεις και
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (Ε.Α.Τ.).»
2. Η παρ. 9 του εσωτερικού άρθρου 4 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου ρυθµίζονται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής και της
αρχής εξυγίανσης, στο πεδίο της αρµοδιότητάς τους κατά τις
παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4261/2014 και την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.»
3. Η παρ. 7 του εσωτερικού άρθρου 5 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 και 9 εφαρµόζονται και επί
των εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης, εταιρειών παροχής πιστώσεων και των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων που υπόκεινται σε ατοµική βάση στην εποπτεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.»
4. Η παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 98 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4.Τα ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα να εξοφλούν αµελλητί και
πλήρως τις εισφορές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, όπως
αυτές καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης. Εφόσον παρέχεται η δυνατότητα της παραγράφου 3, οι εισφορές κάθε ιδρύµατος µε δεσµεύσεις προς πληρωµή αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο
στο 30% των εισφορών που συγκεντρώνονται, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο.
Τα ιδρύµατα υποχρεούνται στην κατάλληλη λογιστική παρακολούθηση, την υποβολή στοιχείων στην αρχή εξυγίανσης,
καθώς και σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειµένου να διασφαλίσουν την πλήρη εξόφληση των οφειλόµενων εισφορών. Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν διαδικασίες για την ορθή και
έγκαιρη εξόφληση των εισφορών και την πρόληψη της διαφυγής,
της αποφυγής και της κατάχρησης, λαµβανοµένων υπόψη των
πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 103 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.»
Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του ν. 4261/2014
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) προ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Λ’ - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΠΡΩΙ)

στίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:
«ζ) τους ειδικότερους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς
για την πραγµατοποίηση ειδικών συµµετοχών των πιστωτικών
ιδρυµάτων σε εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, όπως
ορίζεται στην περίπτωση 27 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, ή σε εταιρείες που εµπίπτουν στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ίδιου
Κανονισµού για την οποία απαιτείται προηγούµενη έγκριση της
Τράπεζας της Ελλάδος.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4261/2014 προστίθεται
περίπτωση α’ ως εξής:
«α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη και την παρακολούθηση
καταγγελιών για παραβάσεις,».
3. Στο άρθρο 66 του ν. 4261/2014 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Ειδικότερα θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.»
4.α. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 145α του ν.
4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Απαιτήσεις της περίπτωσης δ’ του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα.»
β. Η έναρξη ισχύος της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 148 του ν.
4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προκειµένου περί πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν
µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του ν.
1667/1986, όπως ισχύει, απαιτείται προηγούµενη έγκριση της
Τράπεζας της Ελλάδος για κάθε τροποποίηση του καταστατικού
τους που αφορά το είδος των δραστηριοτήτων τους, καθώς και
σε κάθε περίπτωση µεταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου
που σχετίζεται µε την έκδοση νέων συνεταιριστικών µερίδων, περιλαµβανοµένων των προαιρετικών, µε τη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας αυτών, µε τον καθορισµό των όρων, προϋποθέσεων
και τρόπου εξόφλησης των µερίδων και µε τη µέθοδο αποτίµησης για την αναπροσαρµογή της αξίας τους κατά την αποχώρηση ή τον αποκλεισµό συνεταίρων, καθώς και µε τη µετατροπή
οµολόγων σε συνεταιριστικές µερίδες.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4261/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται ο ν.
3601/2007 (Α’ 178) και οποιαδήποτε υφιστάµενη αναφορά σε
αυτόν νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες κατά περιεχόµενο διατάξεις του παρόντος νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016
1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τον Πρόεδρο, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και τον
Εµπειρογνώµονα που καλούνται από το εξωτερικό, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης µε κάθε µεταφορικό µέσο, ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού της
περίπτωσης β’ της κατηγορίας I της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α’ της Υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ’ του Μέρους Β’
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94). Ο Πρόεδρος και τα µέλη
του Συµβουλίου Διοίκησης του προηγούµενου εδαφίου και ο Εµπειρογνώµονας εξαιρούνται του ανωτάτου ορίου ηµερών εκτός
έδρας του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαραγράφου Δ9
της παρ. Δ’ του Μέρους Β’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.»
2. Στο άρθρο 14 του ν. 4389/2016 προστίθεται παράγραφος 7,
ως εξής:
«7. Με απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ο Διοικητής της Αρχής δύναται να καθορίζει και
να ανακαθορίζει το προτυπωµένο σήµα (λογότυπο), του οποίου
µπορεί να κάνει χρήση η Αρχή.»
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3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και ο Εµπειρογνώµονας συνεδριάζουν ως Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων και για τις συνεδριάσεις τους
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8.»
4. Στο άρθρο 41 του ν. 4389/2016 προστίθενται παράγραφοι
12 και 13, ως εξής:
«12. Ο Γενικός Γραµµατέας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονοµικών µπορεί να συστήσει τις Υπηρεσίες που συγκροτούν
τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της
Αρχής, να καθορίσει τη δοµή, τις αρµοδιότητες και το χρόνο
έναρξης λειτουργίας αυτής και των υπηρεσιών της, µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, καθώς και τις
οργανικές θέσεις αυτών, να προκηρύξει τις θέσεις των Προϊσταµένων της Γενικής Διεύθυνσης και των οργανικών µονάδων της,
να επιλέξει αυτούς και να τοποθετήσει προσωπικό σε αυτές.
13. Το προτυπωµένο σήµα (λογότυπος) της παραγράφου 7
του άρθρου 14, του οποίου µπορεί να κάνει χρήση η Αρχή, δύναται να καθοριστεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, πριν την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.»
Άρθρο 52
Παραχωρείται στο Δήµο Χαλανδρίου Αττικής για σαράντα (40)
έτη η αποκλειστική χρήση του δηµοσίου κτήµατος µε ΑΒΚ 1168,
εκτάσεως 29.720 τ.µ., µε σκοπό να λειτουργήσουν σε αυτό χώροι
αθλητισµού και κοινόχρηστοι χώροι.
Στο παραπάνω ακίνητο χωροθετούνται οι προβλεπόµενες στο
άρθρο 9 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’166) χρήσεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
Το παρόν άρθρο έχει αναδροµική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου
του έτους 2011.
Άρθρο 53
Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 489/1976 (Α’ 331), όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110),
καταργείται.
Άρθρο 54
H περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2628/1998
(Α’ 151) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τον Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.»
Άρθρο 55
Ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ), από την
έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι 28.2.2017, απαλλάσσεται
της υποχρέωσης προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας για όλες τις πράξεις και συναλλαγές στις οποίες αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, πλην της µεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του. Κατά
το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο: α)
δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύσεως συµψηφισµού σε
βάρος του ΟΜΜΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του
ν.δ. 356/1974 (Α’90) και κάθε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά βεβαιωµένες χρηµατικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου ή ασφαλιστικών οργανισµών κατά του ΟΜΜΑ, β)
αναστέλλονται οι κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου
µε αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη
διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού µέτρου.
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Άρθρο 56
Δαπάνες µισθωµάτων κτιρίων, όπου στεγάζονται υπηρεσίες
της Κεντρικής Διοίκησης, ετών 2014 και 2015, για τις οποίες δεν
έχουν τηρηθεί οι περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεις, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού των οικείων φορέων του τρέχοντος και του επόµενου
έτους, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νοµιµότητας
και κανονικότητας αυτών.
Άρθρο 57
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α’160)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικότερα, οι Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) δύνανται να επιχορηγούνται εκτάκτως και για την αποπληρωµή εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, εφόσον έχουν παρέλθει
ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής τους και
δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α’160) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιχορήγησης των φορέων, η διαδικασία και οι προθεσµίες επιστροφής στον Κρατικό
Προϋπολογισµό της επιχορήγησης που δεν χρησιµοποιείται για
τον ανωτέρω σκοπό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου θέµα. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιχορήγησης των ΟΚΑ για την αποπληρωµή εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, η διαδικασία και οι
προθεσµίες επιστροφής στον Κρατικό Προϋπολογισµό της επιχορήγησης που δεν χρησιµοποιείται για τον ανωτέρω σκοπό,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε περίπτωση που οι προθεσµίες επιστροφής παρέλθουν άπρακτες, ποσό αντίστοιχου
ύψους µε το ποσό της επιστροφής δύναται να παρακρατείται
από µεταβιβάσεις προς τους ανωτέρω φορείς. Με τις ανωτέρω
ή µε όµοιες αποφάσεις δύναται να καθορίζεται η διαδικασία και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 24, 25, 66, 69Γ
και 69Δ του ν.4270/2014
1.α. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (Α’143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προϊστάµενοι Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε απόφασή τους,
δύνανται να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα,
καθώς και προϊσταµένους γραφείων/αυτοτελών γραφείων, να
υπογράφουν µε εντολή τους πράξεις, βεβαιώσεις και τίτλους πληρωµής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
β. Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3
του άρθρου 24, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5
ασκεί: i. στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, ο προϊστάµενος της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας, ii. στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών
Υπαλλήλων, ο Προϊστάµενος Διοικητικού, iii. στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υποθέσεων και iv. στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Γενικός Συντονιστής
Διοικητικής Υποστήριξης.»
γ. Η περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ. Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρµογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ, για δαπάνες
που διενεργούνται από: i) περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων,
Ανεξάρτητων Αρχών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και ii) την Προεδρία της Δηµοκρατίας,
δύναται, είτε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του οι-

κείου Υπουργού ή της Ανεξάρτητης Αρχής είτε µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, είτε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Γενικού Γραµµατέα της Προεδρίας της Δηµοκρατίας αντίστοιχα,
αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων
26, 66 και 69Γ, να ασκούνται από τις κατά τόπον αρµόδιες Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (άρθρο 69Δ παρ.
1).»
δ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 5 του άρθρου
24 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Είναι υπεύθυνος να πραγµατοποιεί όλες τις δηµοσιονοµικές
δεσµεύσεις και να διασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ τηρεί ορθά το µητρώο
δεσµεύσεων που προβλέπεται στο π.δ. 113/2010 για το Υπουργείο και διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.»
ε. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 7 του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’143) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Για τους φορείς του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α’, καθώς και τους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου στο οποίο εντάσσονται ως ειδικοί φορείς, ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονοµική Υπηρεσία και έχει
τις ευθύνες που καθορίζονται στην προηγούµενη περίπτωση της
παρούσας παραγράφου.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4270/2014
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προϊστάµενοι Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε απόφασή τους,
δύνανται να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα,
καθώς και προϊσταµένους γραφείων/αυτοτελών γραφείων, να
υπογράφουν µε εντολή τους πράξεις, βεβαιώσεις και τίτλους πληρωµής, σύµφωναµε τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
3.α. Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν.
4270/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Μετά την υπογραφή από τον διατάκτη επιστρέφεται το ένα
(1) αντίτυπο στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του
φορέα.»
3.β. Η παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, καθώς και η παρ.
5 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (Α’145) καταργούνται.
Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 3α αρχίζει από την 1.1.2017
ενώ η ισχύς της παρ. 3β αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 αποτελούν
την παράγραφο 1 αυτού, στο τέλος της οποίας προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
«2. α. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
µε κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου
διοίκησης και των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι ανωτέρω αρµοδιότητες µεταφέρονται και κατανέµονται στις υφιστάµενες οργανικές µονάδες µε δυνατότητα
µετονοµασίας τους, που συγκροτούν:
i. Τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών ή Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή αντίστοιχης ονοµασίας Γενικές
Διευθύνσεις των Υπουργείων, τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ii. Τις υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, οι προϊστάµενοι των οποίων κατά τις διατάξεις της παραραγράφου 3
του άρθρου 24 εξοµοιώνονται µε προϊσταµένους Οικονοµικών
Υπηρεσιών Υπουργείων.
iii. Τις υπηρεσίες των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
πλην οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), οι προϊστάµενοι των οποίων, σύµφωνα µε τον οικείο Οργανισµό, είναι οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών.
β. Με την ίδια ως άνω απόφαση, και όπου αυτό απαιτείται, δύναται στις υπηρεσίες των ανωτέρω περιπτώσεων:
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i. να ανακατανέµονται οι αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος µεταξύ των οργανικών µονάδων που τις συγκροτούν µε
δυνατότητα µετονοµασίας των µονάδων,
ii. να καταργείται, λόγω περιορισµένου αντικειµένου, οργανική
µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης µετά του συνόλου των τµηµάτων
της ή επιπέδου τµήµατος, µε µεταφορά του συνόλου των ασκούµενων αρµοδιοτήτων σε άλλη/ες οργανική/ές µονάδα/ες και παράλληλα να συνιστώνται νέες ισάριθµες οργανικές µονάδες
αντίστοιχου επιπέδου, µε σκοπό την άσκηση οικονοµικών αρµοδιοτήτων. Σε περίπτωση κατάργησης οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης δύναται τµήµα ή τµήµατα αυτής να µην
καταργηθούν και να υπαχθούν σε άλλη Διεύθυνση µε αντίστοιχη
αποµείωση των τµηµάτων της συνιστώµενης Διεύθυνσης. Σε κάθε
περίπτωση οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων που καταργούνται δύνανται µε απόφαση του Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης, εφόσον δεν ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου
µε τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, να οριστεί ότι συνεχίζουν να
ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου στις οργανικές µονάδες που συνιστώνται, υπό την προϋπόθεση ότι ο
κλάδος/ειδικότητά τους προβλέπεται µεταξύ των κλάδων/ειδικοτήτων προσωπικού από τους οποίους µπορεί να επιλέγεται ο οικείος προϊστάµενος,
iii. να συνιστώνται γραφεία (αυτοτελή ή µη),
iv. να µεταφέρονται σε αυτές οικονοµικές οργανικές µονάδες
ή οργανικές µονάδες οικονοµικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου/φορέα, που δεν έχουν ήδη υπαχθεί,
v. να µεταφέρονται και να κατανέµονται σε αυτές λοιπές αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου/φορέα και
vi. να ορίζονται στην περίπτωση σύστασης νέων οργανικών µονάδων ή και να επαναπροσδιορίζονται στην περίπτωση µεταφοράς ή ανακατανοµής αρµοδιοτήτων οι κλάδοι/ειδικότητες
προσωπικού από τους οποίους µπορούν να επιλέγονται οι οικείοι
προϊστάµενοι, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
γ. Οι αυτοτελείς Δηµόσιες Υπηρεσίες που υπάγονται στον
Πρωθυπουργό, εξυπηρετούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στον προϋπολογισµό του
οποίου αποτελούν ειδικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός
Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου έχει
όλες τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 επί των οικονοµικών τους θεµάτων.
Στις Ανεξάρτητες Αρχές που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση,
σύµφωνα µε την παρ. 1στ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, δύναται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του οικείου οργάνου της Ανεξάρτητης
Αρχής, να:
i. συνιστάται, εφόσον δεν λειτουργεί οργανική µονάδα τουλάχιστον επιπέδου τµήµατος, µε αρµοδιότητες αµιγώς οικονοµικού
ενδιαφέροντος, τµήµα µε αµιγώς οικονοµικές αρµοδιότητες και
γραφεία (αυτοτελή ή µη) για την άσκηση των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων,
ii. συνιστώνται, εφόσον λειτουργεί οργανική µονάδα, τουλάχιστον επιπέδου τµήµατος, µε αρµοδιότητες αµιγώς οικονοµικού
ενδιαφέροντος, γραφεία (αυτοτελή ή µη) για την άσκηση των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων.
δ. Οι επικεφαλής των γραφείων/αυτοτελών γραφείων, που συνιστώνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 1
του παρόντος, ορίζονται µε απόφαση του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών.
ε. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. εφαρµόζονται οι οικείες περί οργάνωσης
υπηρεσιών και τροποποίησης οργανισµών διατάξεις.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι ως άνω αρµοδιότητες, να κατανέµονται
στα οικεία τµήµατα/γραφεία, µε δυνατότητα µετονοµασίας τους,
να καθορίζονται τυχόν µεταβατικά στάδια για την ανάθεσή τους,
οι ακριβείς ηµεροµηνίες ανάθεσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
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Άρθρο 59
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
1. Στο Κεφάλαιο Ενδέκατο του ν. 4174/2013 (Α’170) ο τίτλος
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ».
2. Προστίθεται άρθρο 63Α στο ν. 4174/2013, ως εξής:
«Άρθρο 63Α
Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού
1. Η Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού κατ’ εφαρµογή των
Συµβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση
διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων
(90/436/ΕΟΚ) (Σύµβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε µε το ν.
2216/1994 (Α’83), διεξάγεται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα
αποτελέσµατά της επέρχονται µε την έκδοση Απόφασης Αµοιβαίου Διακανονισµού του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
2. Μετά την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού, το αποτέλεσµα αυτής κοινοποιείται στον φορολογούµενο
τον οποίο αφορά και ο οποίος δύναται να αποδεχθεί αυτήν εντός
εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της. Σε περίπτωση αποδοχής της Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού εντός της ανωτέρω προθεσµίας, εκδίδεται Απόφαση Αµοιβαίου Διακανονισµού
η οποία δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε
ένδικο βοήθηµα.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής του αιτήµατος για έναρξη Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού και το περιεχόµενο αυτού, οι
αρµόδιες υπηρεσίες για την εξέτασή του, η διαδικασία επίτευξης
Συµφωνίας Αµοιβαίου Διακανονισµού, κάθε λεπτοµέρεια σχετική
µε την κοινοποίηση του αποτελέσµατος της Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού στον φορολογούµενο και τη διαδικασία
αποδοχής αυτής, το περιεχόµενο της Απόφασης Αµοιβαίου Διακανονισµού και κάθε άλλο σχετικό µε τη Διαδικασία Αµοιβαίου
Διακανονισµού θέµα.»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4174/2013 προστίθεται
τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για την καταβολή του φόρου
βάσει απόφασης Αµοιβαίου Διακανονισµού.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4174/2013 προστίθεται
περίπτωση θ’, ως εξής:
«θ) σε περίπτωση Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού, η
απόφαση Αµοιβαίου Διακανονισµού.»
Άρθρο 60
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
1. Στο τέλος του άρθρου 53 του ν. 4172/2013 (Α’167) προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, δύναται να επιβάλει προϋποθέσεις για την εφαρµογή του.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «της
λογιστικής αξίας» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας».
3. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα
παράγραφος 18, ως εξής:
«18. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, δύναται να επιβάλει προϋποθέσεις για την εφαρµογή του.»
Άρθρο 61
Κίνητρα για µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων
µε το ν. 4172/2013
Για µετασχηµατισµούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του ν.
4172/2013 (Α’167), η σύµβαση, η εισφορά και η µεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων,
κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµά-
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των και υποχρεώσεων και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, οι αποφάσεις των κατά νόµο οργάνων των µετασχηµατιζόµενων εταιριών, η σχέση συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας
εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη που απαιτείται
για το µετασχηµατισµό ή τη σύσταση νέας εταιρίας, η δηµοσίευση αυτών στο ΓΕΜΗ και η µεταγραφή των σχετικών πράξεων
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δηµοσίου, καθώς και από κάθε τέλος,
εισφορά ή δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, µε την επιφύλαξη του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αναφορικά µε το
ΦΠΑ και το φόρο εισοδήµατος, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν, αντίστοιχα.
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για µετασχηµατισµούς των
οποίων η διαδικασία αρχίζει µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 62
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,.......................................2016
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 15.25’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 17.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: Μόνη συζήτηση και
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου: «Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη Υποδοµών Εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και
άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας και
λοιπές διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

