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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6569, 6651
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης, το Δηµοτικό Σχολείο Μεσαράς Σαντορίνης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο
Σπάρτης, το Ειδικό Επαγγελµατικό Λύκειο Ορεστιάδας, το
Γυµνάσιο Νεάπολης Λασιθίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πρέβεζας και το 2ο Γυµνάσιο Φιλιππιάδας Πρέβεζας, σελ. 6575,
6581, 6600, 6605, 6610, 6615, 6618
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 6569, 6570, 6573, 6574,
6578, 6587, 6590, 6596, 6598, 6600, 6616, 6617, 6618, 6620,
6621, 6626
4. Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Λάρισας
κ. Κωνσταντίνο Μπαργιώτα, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, σελ. 6584 - 6585
5. Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από την Πρόεδρο της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κα Φώφη Γεννηµατά, µε την
οποία ενηµερώνει ότι αποδέχτηκε την ένταξη του Βουλευτή
κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα, σελ. 6584, 6586
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 30 Μαρτίου 2017, σελ. 6569
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Μεταναστευτικής Πολιτικής, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσαν στις 28-3-2017 σχέδιο νόµου: «Κύρωση
Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας εισδοχής
µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006», σελ. 6569
2. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της
Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα
των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την
αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες
διατάξεις», σελ. 6570 - 6626
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,

σελ. 6569 - 6588
σελ. 6588 - 6611
σελ. 6611 - 6651

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 6587, 6596, 6598, 6621

ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,

σελ. 6596
σελ. 6573, 6596
σελ. 6569, 6570, 6573, 6574,
6575, 6578, 6587
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 6596
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 6590, 6596, 6600
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 6620
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 6596, 6598, 6600
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 6616, 6617, 6618, 6620,
6621, 6626
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 6573, 6595, 6596, 6620
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 6573
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 6570, 6573, 6574, 6595
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θ. ,
σελ. 6578, 6616
ΧΑΡΙΤΣΗΣ Α. ,
σελ. 6595
Β. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 6574, 6575, 6588, 6590,
6595, 6600, 6621
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 6578, 6621, 6626
ΒΑΡΔΑΛΗΣ Α. ,
σελ. 6581, 6619, 6625, 6626
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 6595
ΒΛΑΧΟΣ Γ. ,
σελ. 6611
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6617, 6618
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Κ. ,
σελ. 6574, 6575
ΓΕΡΜΕΝΗΣ Γ. ,
σελ. 6580, 6581
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Ε. ,
σελ. 6570, 6573
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 6612
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 6590, 6595, 6605, 6606
ΔΗΜΑΡΑΣ Γ. ,
σελ. 6596
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
σελ. 6587
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 6603
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ,
σελ. 6583
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 6602
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 6596
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Έ. ,
σελ. 6600
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 6620
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 6607
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 6575, 6598, 6600, 6601,
6602
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 6616, 6621
ΜΑΡΔΑΣ Δ. ,
σελ. 6610
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 6615
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 6574, 6590, 6596, 6598
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. , σελ. 6573, 6575
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 6590, 6595, 6604, 6606,
6621
ΣΑΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 6613
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 6608, 6610
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 6604
ΣΚΟΥΦΑ Ε. ,
σελ. 6613
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 6598, 6600
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 6607
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θ. ,
σελ. 6576, 6578, 6618
ΧΑΡΙΤΣΗΣ Α. ,
σελ. 6595

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Θ’
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 29 Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.20’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 28-3-2017 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της H’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 28
Μαρτίου 2017.)
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Μεταναστευτικής Πολιτικής, και ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών κατέθεσαν στις 28-3-2017 σχέδιο νόµου: «Κύρωση
Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας, σχετικά µε την Εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής
µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου 2006». Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή
Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω, επίσης, την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης
30 Μαρτίου 2017.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 650/27-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Ηλία Καµατερού προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
σύµβαση του ΟΠΑΠ µε τους πράκτορες.
2. Η µε αριθµό 645/24-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χαλκιδικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βαγιωνά προς
τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος των αρτοποιών στην Ελλάδα.
3. Η µε αριθµό 652/27-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ.
4. Η µε αριθµό 647/24-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για επέκταση εγκεκριµένων εξόδων πέραν των
νοσηλίων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)

1. Η µε αριθµό 651/27-3-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιά του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ειρήνης Κασιµάτη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σχετικά µε την ολοκλήρωση της απόδοσης των εξαιρούµενων εκτάσεων της Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. στους Δήµους της Β’ Πειραιά Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάµατος, Σαλαµίνας, καθώς και
στον Δήµο Πειραιά.
2. Η µε αριθµό 646/24-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση στις διαδικασίες εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
3. Η µε αριθµό 644/23-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
µε θέµα: «Η Κυβέρνηση εµποδίζει την επένδυση για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού».
4. Η µε αριθµό 648/24-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη σκόπιµη κωλυσιεργία
εκπληρώσεων όρου διαθήκης, ο οποίος προβλέπει ίδρυση ογκολογικής κλινικής στη Χαλκίδα.
5. Η µε αριθµό 553/3-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος των τροχαίων ατυχηµάτων, την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και την καλύτερη εφαρµογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
6. Η µε αριθµό 556/6-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Γεωργίου Αµυρά προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάληψη από το Ελληνικό Δηµόσιο
του ανεξόφλητου υπολοίπου δανειακής σύµβασης του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ).
7. Η µε αριθµό 430/31-1-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ –
ΔΗΜΑΡ κ. Γεωργίου Αρβανιτίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε τη σηµαντική µείωση της Πυροσβεστικής Δύναµης
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
8. Η µε αριθµό 402/27-1-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη µείωση του κόστους των διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του µαστού.
9. Η µε αριθµό 619/20-3-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ
κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Παιδείας,
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Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον επανακαθορισµό
των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε βάση ακαδηµαϊκά και ορθολογικά κριτήρια.
10. Η µε αριθµό 506/20-2-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις προσλήψεις µε τη διαδικασία του
άρθρου 63 ν.4430/2016.
11. Η µε αριθµό 564/6-3-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ.
Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα αντισυνταγµατικά και
εξωακαδηµαϊκά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων µελών ΣΕΠ
στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 3732/24-2-2017 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη φύλαξη των
αρχαιολογικών χώρων της Λακωνίας.
2. Η µε αριθµό 3063/1-2-2017 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη βιώσιµη
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους, ανάλογα µε τις δυνατότητες του
οφειλέτη.
3. Η µε αριθµό 3223/7-2-2017 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων για το Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού για εργαζόµενους, άνεργους και τις οικογένειές τους.
4. Η µε αριθµό 446/18-10-2016 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες.
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: «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και
την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 23 Μαρτίου 2017 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία, επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Προσέξτε τώρα, έχουν κατατεθεί πολλές υπουργικές τροπολογίες. Πλην, όµως, οι οκτώ από αυτές συζητήθηκαν στην επιτροπή, έχουν γίνει δεκτές και έχουν ενσωµατωθεί ήδη στο άρθρο
37, νοµίζω, και κάτω. Εποµένως, είναι ελεύθεροι οι συνάδελφοι
να τοποθετηθούν εκ νέου επ’ αυτών, αλλά δεν είναι πλέον προς
συζήτηση σαν έξτρα.
Υπάρχουν, όµως, ακόµη, άλλες έξι υπουργικές τροπολογίες.
Θα ήθελα να παρακαλέσω, εποµένως, γιατί µε ακούει ο Γραµµατέας της Κυβέρνησης –ήδη έχω µια πρώτη ενηµέρωση ότι θα έρθουν- οι Υπουργοί που τις υπογράφουν, να έρθουν να τις
υποστηρίξουν πρώτα, για να έχουν εικόνα οι συνάδελφοι πριν τοποθετηθούν ή εν πάση περιπτώσει, και µετά, για να είναι όπως
πρέπει.
Επίσης, έχουν κατατεθεί έξι βουλευτικές τροπολογίες, για τις
οποίες θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία. Μερικές είναι
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Κι επειδή την βλέπω πάνω-πάνω,
είναι και η τροπολογία του κ. Καρρά που αφορά τους δανειολή-

πτες µε τα ελβετικά φράγκα. Νοµίζω ότι αυτή πρέπει όλες οι πτέρυγες να την προσπελάσουν –προσωπική άποψη εκφράζω- µε
ιδιαίτερη προσοχή.
Επειδή είναι αρκετές οι τροπολογίες κι επειδή στην επιτροπή
µίλησαν πέντε συνάδελφοι και συνήθως, µιλούν άλλοι τόσοι στην
Ολοµέλεια, θα υπάρχει µια σχετική άνεση χρόνου. Θα είµαι κι
εγώ ελαστικός και έτσι θα το παραδώσω και στους συναδέλφους
που θα ακολουθήσουν στην Έδρα. Έχω συνεννοηθεί και µε τον
Πρόεδρο της Βουλής γι’ αυτό. Θα υπάρχει σχετική ελαστικότητα
στον χρόνο, για να µπορέσετε να µιλήσετε, επειδή είναι ενιαία η
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και τροπολογιών. Το λέω
κυρίως για τους συναδέλφους που έχουν µόνο επτά λεπτά, γιατί
οι εισηγητές έχουν δεκαπέντε λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι τον γνωστό χρόνο, δώδεκα λεπτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε όλους θα υπάρχει µια σχετική άνεση χρόνου.
Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά, κατά το γνωστόν, ενώ µιλούν οι δύο πρώτοι γενικοί εισηγητές και µετά θα κλείσει ο κατάλογος.
Υπάρχει κάποια αντίρρηση επί της διαδικασίας που είπα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε. Τι θέλετε, κύριε Μπούρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι
και οι εισηγητές, για να τοποθετηθούν, χρειάζονται την τοποθέτηση των Υπουργών επί τροπολογιών, οι οποίες κατατέθηκαν για
την Ολοµέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, όπως ξέρετε, οι εισηγητές έχουν πάντα –τυπικά έχουν και οι συνάδελφοι- το πλεονέκτηµα και της δευτερολογίας τους, ο χρόνος της
οποίας θα δοθεί. Έχετε δίκιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το λέω, επειδή υπάρχουν θέµατα και
ουσίας και διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Από τον κατάλογο, ο
οποίος µου έχει δοθεί, βλέπω ότι µέχρι το µεσηµέρι θα έχουν έρθει όλοι οι Υπουργοί. Όµως, δεν µπορώ να περιµένω εγώ να πάει
11.00’ η ώρα για να ξεκινήσουµε. Τυπικά έχετε δίκιο, πάντως.
Ο πρώτος γενικός εισηγητής είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ ο συνάδελφος κ. Ευστάθιος Γιαννακίδης.
Παρακαλώ να ανοίξει ο ηλεκτρονικός κατάλογος.
Ορίστε, κύριε Γιαννακίδη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µία χρονική
συγκυρία κοµβική για τη χώρα, σε µία στιγµή που συντελείται µία
µεγάλη προσπάθεια, ώστε η ελληνική οικονοµία να αφήσει πίσω
της την ύφεση και να περάσει στη δίκαιη ανάπτυξη. Η ελληνική
Κυβέρνηση προχωρά σε όλες τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, που
ως στόχο έχουν τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου σε
όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στον κρίσιµο κλάδο των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2014/92/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και
την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά.
Είναι γνωστό πως η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν χώρο
χωρίς εσωτερικά σύνορα, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η
ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Ο κατακερµατισµός της είναι πολλαπλά επιζήµιος, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει µε την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην Ένωση.
Ήδη, η δράση της Ένωσης σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά στον τοµέα των λιανικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών έχει
συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της διασυνοριακής δραστηριότητας των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, στη βελτίωση των
επιλογών που έχουν οι καταναλωτές και στην αύξηση της ποιότητας και της διαφάνειας των προσφορών. Άλλωστε, από την
καθολική παροχή υπηρεσιών πληρωµών εξαρτάται ολοένα και
περισσότερο η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και
η ανάπτυξη µίας σύγχρονης οικονοµίας, χωρίς κοινωνικούς απο-
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κλεισµούς.
Στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών υποθέσεων είχαµε τη δυνατότητα να συζητήσουµε διεξοδικά και να
ακούσουµε τις απόψεις τόσο των κοινοβουλευτικών δυνάµεων,
όσο και των φορέων που προσκλήθηκαν για να τοποθετηθούν
επί των διατάξεων του σχεδίου νόµου.
Έχουµε, λοιπόν, ένα σχέδιο νόµου, που συµβάλλει στην εξάλειψη των άµεσων και έµµεσων εµποδίων για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχεται
πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών προς τους καταναλωτές,
ενώ δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής τους στην εσωτερική
αγορά, ώστε να εκµεταλλευτούν τα οφέλη αυτής.
Καθοριστικής σηµασίας είναι, επίσης, η θέσπιση µίας οµοιόµορφης δέσµης κανόνων για την αντιµετώπιση του ζητήµατος
της χαµηλής κινητικότητας των καταναλωτών, προκειµένου να
αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά και οµαλά η χρηµατοπιστωτική
κινητικότητα µακροπρόθεσµα.
Με µία τέτοια δέσµη κανόνων οδηγούµαστε στη βελτίωση της
σύγκρισης των υπηρεσιών λογαριασµών πληρωµών και των σχετικών τελών, παρέχονται κίνητρα για την αλλαγή λογαριασµού
πληρωµών, ενώ αποφεύγονται τυχόν διακρίσεις µε βάση τον
τόπο διαµονής για τους καταναλωτές, που προτίθενται να ανοίξουν και να χρησιµοποιήσουν λογαριασµό πληρωµών σε διασυνοριακό επίπεδο.
Επιπλέον, ενισχύεται ο ανταγωνισµός µεταξύ των παρόχων
υπηρεσιών πληρωµών και διευκολύνεται η συµµετοχή των καταναλωτών στην τραπεζική αγορά. Πρόκειται για κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση του όγκου των συναλλαγών στη χώρα και θα
συµβάλει στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων οικονοµικής ανάπτυξης.
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόµου εξασφαλίζονται ισότιµοι
όροι ανταγωνισµού και αποδοτική κατανοµή πόρων στην αγορά
λιανικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, κάτι που θα ωφελήσει,
τόσο τους καταναλωτές, όσο και τις επιχειρήσεις, καθώς λαµβάνονται τα µέτρα για την προώθηση της συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά και παρέχονται κίνητρα για την είσοδο παρόχων υπηρεσιών πληρωµών στην εσωτερική αγορά.
Επιπλέον, µία πλήρως λειτουργική αγορά στον τοµέα των λιανικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε διαφανή πληροφόρηση
αναφορικά µε τα τέλη και τις δυνατότητες αλλαγής λογαριασµού
και δικαίωµα πρόσβασης σε λογαριασµό µε βασικά χαρακτηριστικά, θα διευκολύνει τη διακίνηση και τις αγορές των πολιτών
της Ένωσης.
Σηµειώνεται πως το παρόν σχέδιο νόµου εκφράζει παράλληλα
την πολιτική για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας.
Με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν τη διαφάνεια και τη συγκρισιµότητα των τελών που χρεώνονται στους καταναλωτές για λογαριασµούς πληρωµών τους,
την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών εντός Ελλάδας, τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγµατος λογαριασµού πληρωµών
για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεσπίζεται και πλαίσιο κανόνων και όρων, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωµα των καταναλωτών για άνοιγµα και χρήση λογαριασµών πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά. Αυτό γίνεται
ούτως ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να κατανοούν τα
τέλη, ώστε να µπορούν να συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωµών και να είναι σε θέση
να αποφασίζουν µε πλήρη επίγνωση ποιοι λογαριασµοί προσαρµόζονται καλύτερα στις ανάγκες τους.
Ως σήµερα, η χρήση διαφορετικής ορολογίας από τους παρόχους για τις ίδιες υπηρεσίες και η παροχή πληροφόρησης µε διαφορετική µορφή δεν επέτρεπαν τη σύγκριση τελών από τους
καταναλωτές. Αντ’ αυτού, προσδιορίζεται τυποποιηµένη ορολογία, σε συνδυασµό µε στοχευµένη πληροφόρηση των τελών σε
συνεκτική µορφή, που θα ωφελήσει τους καταναλωτές να κατανοούν και να συγκρίνουν πιο αποτελεσµατικά τα τέλη.
Σ’ ό,τι αφορά το πρώτο µέρος, αυτό διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο Α’ περιγράφεται ο σκοπός, το αντικείµενο,
το πεδίο εφαρµογής και οι απαραίτητοι ορισµοί για την κατα-
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νόηση και εφαρµογή των διατάξεων του σχεδίου νόµου, ενώ µεταξύ άλλων εισάγεται ο ορισµός του «καταλόγου», που περιλαµβάνει τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες, που συνδέονται
µε λογαριασµούς πληρωµών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους.
Τα Κεφάλαιο Β’ και Γ’ αφορούν στη συγκρισιµότητα των τελών
που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών και στη διαδικασία
αλλαγής λογαριασµού αντίστοιχα και εφαρµόζονται στους παρόχους λογαριασµών πληρωµών. Καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και επικαιροποίησης του «καταλόγου» και του περιεχόµενού
του, ενώ ο «κατάλογος» θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα ρυθµιστικά πρότυπα που υιοθετεί η επιτροπή.
Καθορίζεται ακόµη η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών
πληρωµών να παρέχουν στους καταναλωτές έγκαιρα και πριν
από την υπογραφή της σύµβασης δελτίο πληροφόρησης περί
τελών και υποχρέωση για παροχή προς τους καταναλωτές, σε
τριµηνιαία τουλάχιστον βάση, κατάστασης όλων των τελών που
έχουν καταβληθεί την εν λόγω χρονική περίοδο.
Θεσπίζεται υποχρέωση συνεκτικής χρήσης της ισχύουσας
ορολογίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφαλίζεται η ενηµέρωση των καταναλωτών και η δυνατότητα σύγκρισης
των τελών που χρεώνεται από τους παρόχους µέσω διαδικτυακού πίνακα.
Η αρµοδιότητα ενηµέρωσης και δηµοσίευσης του πίνακα έχει
ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και διασφαλίζεται πως, όταν
οι πάροχοι προσφέρουν πακέτα λογαριασµών πληρωµών, θα παρέχονται και στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά µε το αν
υπάρχει δυνατότητα να αγοραστεί ο λογαριασµός χωριστά και
µε ξεχωριστή πληροφόρηση, σχετικά µε τις ισχύουσες δαπάνες
και τα τέλη που συνδέονται µε καθένα από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο πακέτο και µπορούν να αγοραστούν χωριστά.
Επιπλέον, ορίζεται πως οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών προσφέρουν στους καταναλωτές σαφή, ταχεία και ασφαλή διαδικασία για την αλλαγή λογαριασµού. Υπεύθυνος για την εκκίνηση
και διαχείρισή της είναι ο λαµβάνων πάροχος.
Περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται, προκειµένου να
διευκολύνονται οι καταναλωτές που επιθυµούν να ανοίξουν λογαριασµό πληρωµών σε πάροχο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτοςµέλος. Καθορίζονται και τα τέλη που συνδέονται µε την υπηρεσία
αλλαγής λογαριασµού.
Θεσπίζεται πως τυχόν οικονοµική ζηµία που υφίσταται ο καταναλωτής και οφείλεται σε σφάλµα των παρόχων που συµµετέχουν στη διαδικασία αλλαγής, πρέπει να αποκαθίσταται χωρίς
καθυστερήσεις από τους παρόχους, ενώ οι τελευταίοι υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν κάθε σχετική ενηµέρωση σχετικά µε
την υπηρεσία αλλαγής λογαριασµού, εφόσον αυτό ζητηθεί από
τον καταναλωτή.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές που διαµένουν νοµίµως στην Ένωση δεν θα υφίστανται
διακρίσεις λόγω της εθνικότητας ή του τόπου διαµονής τους ή
για οποιονδήποτε άλλο λόγο από αυτούς που αναφέρονται στο
άρθρο 21 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν υποβάλουν αίτηση για λογαριασµό πληρωµών εντός της Ένωσης ή επιζητούν πρόσβαση σε αυτόν.
Η πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά παρέχεται, ανεξάρτητα από την οικονοµική κατάσταση
των καταναλωτών, όπως το καθεστώς απασχόλησής τους, το
επίπεδο των εισοδηµάτων τους, το πιστωτικό ιστορικό τους ή την
προσωπική τους πτώχευση.
Θεσπίζεται ακόµη ως υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων
που παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών στους καταναλωτές και η
παροχή υπηρεσίας λογαριασµού πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται µόνο ιδρύµατα που παρέχουν λογαριασµούς πληρωµών µέσω διαδικτύου.
Συγκεκριµένα, ένας λογαριασµός µε βασικά χαρακτηριστικά
περιλαµβάνει υπηρεσίες που επιτρέπουν τη διενέργεια όλων των
πράξεων που απαιτούνται για το άνοιγµα, τη λειτουργία και το
κλείσιµο λογαριασµού, την τοποθέτηση χρηµατικών ποσών, τις
αναλήψεις µετρητών, την εκτέλεση άµεσων χρεώσεων, την εκτέλεση µεταφορών πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων
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εντολών.
Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν ή µέσω καταβολής εύλογου τέλους που καθορίζεται από τις αρµόδιες αρχές.
Για τον καθορισµό του λαµβάνεται υπόψη το εθνικό επίπεδο εισοδήµατος και ο µέσος όρος των τελών που χρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα για υπηρεσίες που παρέχονται, σε
σχέση µε λογαριασµούς πληρωµών.
Καθορίζονται επίσης, οι προϋποθέσεις για να καταγγείλει ένα
πιστωτικό ίδρυµα µονοµερώς τη σύµβαση πλαίσιο. Παράλληλα,
η αρµόδια αρχή οφείλει να διασφαλίζει τη θέσπιση πρόσφορων
µέτρων για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε τη διαθεσιµότητα λογαριασµών πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά, τους
βασικούς όρους τιµολόγησης τους, τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αυτούς
και τις µεθόδους πρόσβασης σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Στο Κεφάλαιο Ε’ ορίζονται ζητήµατα που αφορούν στις αρµόδιες αρχές και προβλέπεται η υποχρέωση συνεργασίας µεταξύ
αρµοδίων αρχών διαφορετικών κρατών-µελών, καθώς και ο τρόπος επίλυσης των µεταξύ τους διαφωνιών. Για την Ελλάδα, αρµόδια αρχή ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο ΣΤ’ προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων εκ µέρους των αρµόδιων αρχών, εντός του πλαισίου των
αρµοδιοτήτων τους, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις και ορίζεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκεντρώνει στατιστικά
στοιχεία για την εφαρµογή της οδηγίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δεύτερο µέρος του σχεδίου
νόµου αφορά άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών. Πιο
συγκεκριµένα, το Κεφάλαιο Α’ αφορά διατάξεις αρµοδιότητας
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής. Σύµφωνα
µε αυτό, προβλέπεται πως οι φορείς της κεντρικής διοίκησης µεταφέρουν σε κωδικούς αριθµούς εξόδων µέρος των πιστώσεών
τους για µεταβιβάσεις για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας
υπάλληλων, που αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλους φορείς. Ο σκοπός της συγκεκριµένης διάταξης είναι να αποφευχθεί
η χρονοβόρα διαδικασία, που προβλέπεται µέχρι σήµερα για τη
µεταφορά των απαιτούµενων πιστώσεων, δηλαδή µε την έκδοση
κοινής υπουργικής απόφασης ανά Υπουργείο.
Επίσης, συµπληρώνεται το άρθρο 15 του ν.4440/2016, ώστε
να προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης µισθοδοσίας για
την απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων φορέων της γενικής κυβέρνησης σε άλλους φορείς, οι οποίοι ωστόσο είτε δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό γενικά είτε δεν επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας.
Στη συνέχεια, προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι της κατηγορίας
ΔΕ τεχνικών εργοδηγών των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, οι οποίοι υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ τεχνικών εργοδηγών χωρίς
πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ, εξοµοιώνονται µισθολογικά µε τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωµα
ΤΕΙ.
Ακόµα, καθορίζεται η πολιτική αποδοχών των στελεχών του
ΟΔΔΗΧ, ώστε να συναντάται µε τις αντίστοιχες αποδοχές στελεχών στον τραπεζικό χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Επιλύεται το ζήτηµα της άσκησης των αρµοδιοτήτων του ν.
4270/2014 «αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
στο δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» σε περιπτώσεις δαπανών που διενεργούνται από δηµόσιες αρχές της δικαστικής
λειτουργίας, τα δηµόσια µουσεία και τις αποκεντρωµένες ειδικές
υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Στο Κεφάλαιο Β’ και συγκεκριµένα στο άρθρο 31 προβλέπονται ρυθµίσεις που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο των ΔΕΚΟ,
προκειµένου να θεσµοθετηθεί Μητρώο Εσωτερικών Ελέγχων και
να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3429/2005 και
να ορίζονται εσωτερικοί ελεγκτές και στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φορείς της γενικής κυβέρνησης µε προϋπολογισµό άνω των 10 εκατοµµυρίων και επίσης, να απλουστευθεί και
να επιταχυνθεί η διαδικασία ορισµού Επιτροπών Ελέγχου.
Εν συνεχεία, αποσαφηνίζεται το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2009/13/ΕΕ µε τέτοιον
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η φορολόγηση τυχόν προκύπτου-
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σας υπεραξίας, λόγω εισφοράς, ενεργητικού µια φορά το επίπεδο της λήπτριας εταιρείας κατά το χρόνο µεταβίβασης των εισφερόµενων στοιχείων. Και επιπλέον, εµπεριέχεται νοµοτεχνική
βελτίωση του ν.4174/2013, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη
επιβολή δύο προστίµων.
Απαλείφεται η αρµοδιότητα των κυρώσεων από τις τελωνειακές αρχές από τον ν.4264/2014, καθώς οι διοικητικές κυρώσεις,
που προβλέπουν διοικητικά πρόστιµα που αφορούν το υπαίθριο
εµπόριο, δεν εµπίπτουν στο αντικείµενο αρµοδιοτήτων της τελωνειακής υπηρεσίας.
Επιπροσθέτως, το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης εναρµονίζεται µε αυτό αντίστοιχων διεθνών χρηµατοδοτικών οργανισµών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
ως προς τις εργασίες και τις συναλλαγές της µε σκοπό την άρση
τυχόν ερµηνευτικών δυσχερειών, την ισότιµη φορολογική µεταχείριση και τη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης επενδυτικών
έργων στη χώρα. Ακόµα, δίνεται παράταση κατά έναν µήνα από
την υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης για τη
δηµιουργία του µητρώου για τις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού.
Στη συνέχεια, περιέχεται ρύθµιση που αφορά τη σύµβαση δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» προς το
δηµόσιο, καθώς στο αρχικό σχέδιο σύµβασης της δωρεάς δεν
περιλαµβάνονται απαραίτητα στοιχεία της εταιρείας «Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.», µέσω της οποίας διενεργήθηκε η κατασκευή και ο εξοπλισµός των νέων εγκαταστάσεων και του πάρκου. Και διενεργείται η διαχείριση του Κέντρου
Πολιτισµού «Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος», όπως αριθµός ΓΕΜΗ,
αριθµός φορολογικού µητρώου και αρµόδια ΔΟΥ, το συνολικό
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ ορίζεται
και ακολουθητέα διαδικασία για την πραγµατοποίηση της εν
λόγω δωρεάς για την παράδοση στο ελληνικό δηµόσιο του προσωρινού τίτλου της µιας κοινής ονοµαστικής µετοχής. Επίσης,
θεωρείται απολύτως απαραίτητος ο όρος που έχει συµπεριληφθεί, σύµφωνα µε τον οποίο το Κοινωφελές Ίδρυµα «Σταύρος
Νιάρχος» αναλαµβάνει την κάλυψη της όποιας υπέρβασης του
προϋπολογισµού της υλοποίησης του Κέντρου Πολιτισµού
«Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».
Με το άρθρο 38 προβλέπονται τροποποιήσεις του ν.2667/
1998, που θα διασφαλίσουν τα εχέγγυα για τη συνέχιση της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Οι τροποποιήσεις αφορούν στις
προϋποθέσεις κτήσης και απώλειας της ιδιότητας µέλους, στη
λειτουργική ανεξαρτησία και στην ασυλία των µελών της επιτροπής, στον τρόπο λειτουργίας της, στη στελέχωσή της, καθώς και
στον τρόπο επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού της, ώστε
να είναι πιο αποτελεσµατική στο έργο της και να διασφαλίζονται
οι ήδη κεκτηµένες θετικές αξιολογήσεις της.
Το σχέδιο νόµου εµπεριέχει, επίσης, τη διάταξη, µε την οποία
δίνεται εκ νέου παράταση µέχρι τις 30-12-2017 της προθεσµίας
αναστολής κυρώσεων και τυχόν πρωτοκόλλων κατεδάφισης για
τις υφιστάµενες κατασκευές κατά µήκος της Οδού Ακτή Κουµουνδούρου του Δήµου Πειραιώς, ενώ εν συνεχεία καταργείται
η υποχρέωση καταβολής από το δηµόσιο παραβόλου για την περίπτωση χορήγησης αναβολής δίκης ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται το πλαίσιο προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος, µε στόχο την εξάλειψη των
αµφισβητήσεων για την υπαγωγή των αλλοδαπών αεροπορικών
εταιρειών στην έκτακτη εισφορά και τον προσδιορισµό αυτής,
ενώ καλύπτεται το νοµοθετικό κενό ως προς τις προϋποθέσεις
επιλογής Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθώς δεν είχε συµπεριληφθεί ως
προϋπόθεση η ελάχιστη απαιτούµενη προϋπηρεσία στο επίπεδο
προϊσταµένου τµήµατος.
Τροποποιούνται ακόµη οι διατάξεις των άρθρων 27 και 27 α
του ν.4172/2013, προκειµένου να ρυθµιστεί ο χειρισµός της αναβαλλόµενης απαίτησης που έχει ήδη αναγνωριστεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις οντότητες που εποπτεύονται από την
Τράπεζα της Ελλάδος ή κατά περίπτωση τον ενιαίο εποπτικό µηχανισµό, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαγραφές και οι αναδιαρ-
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θρώσεις δανείων δεν θα οδηγήσουν σε απώλεια εποπτικών κεφαλαίων. Επιτρέπεται η επίτευξη θεσµοθετηµένων στόχων ανά
πιστωτικό ίδρυµα για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι δηµοσιονοµικοί στόχοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πρέπει να το µαζεύετε σιγά-σιγά, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Σε µισό λεπτό ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Επίσης, κατά τη διαδικασία υποβολής δήλωσης φόρου πλοίων
πρώτης κατηγορίας καθορίζεται ως επίσηµη ισοτιµία του δολαρίου ΗΠΑ και της λίρας Αγγλίας έναντι του ευρώ η συναλλαγµατική ισοτιµία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντί της τιµής
αγοράς συναλλάγµατος της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, δίνεται προθεσµία δώδεκα µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου για την εναρµόνιση των καταστατικών των οικοδοµικών συνεταιρισµών, οι οποίοι δεν έχουν λυθεί και εκκαθαριστεί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τον χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Φορτσάκη, µιας και είναι εδώ οι δύο Υπουργοί που έχουν
τροπολογίες σχετικά σηµαντικές, µε την άδειά σας να τους δώσω
τον λόγο από πέντε λεπτά στον καθένα, ώστε να καλυφθεί και η
παρατήρηση του κ. Μπούρα που είχε δίκιο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει πρώτα
ο κ. Παπαδηµητρίου για πέντε λεπτά να αναπτύξει την τροπολογία του και µετά ο κ. Γαβρόγλου, επίσης για πέντε λεπτά να αναπτύξει την τροπολογία του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µας πουν σε
ποια τροπολογία αναφέρονται. Είναι τόσες πολλές που έχουµε
χάσει το µέτρηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι µισές τροπολογίες, οι επτά, έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο. Συζητήθηκαν στην επιτροπή. Έξι είναι.
Κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο µε µια σχετική ανοχή.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η προτεινόµενη τροπολογία περιλαµβάνει τροποποιήσεις διατάξεων νόµων…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ποια τροπολογία είναι, κύριε
Υπουργέ, µήπως και την βρούµε;
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 989 και ειδικό147.
Η προτεινόµενη τροπολογία περιλαµβάνει τροποποιήσεις διατάξεων νόµων, που σκοπεύουν στον ορισµό ειδικού πλαισίου,
αναφορικά µε το καθεστώς ίδρυσης οργανωµένων χονδρικών
αγορών νωπών προϊόντων. Με τις προτεινόµενες διατάξεις αποσαφηνίζεται το νοµικό πλαίσιο, που διέπει την ίδρυση των παραπάνω.
Ειδικότερα, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις διαµορφώνουν
ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές, συνδέοντας την ίδρυση των οργανωµένων χονδρικών
αγορών νωπών αγροτικών προϊόντων µε τους οργανωµένους
υποδοχείς µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, εισάγεται διάκριση ανάµεσα στις διαδικασίες ίδρυσης κεντρικών αγορών, οι οποίες είναι δηµόσιες αγορές για τις
οργανωµένες αγορές χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών
προϊόντων, οι οποίες µπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν
ως οργανωµένοι υποδοχείς µεταποιητικών και επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων ή εντός των ορίων αυτών.
Με το πρώτο προτεινόµενο άρθρο αναγνωρίζεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωµένων αγορών χονδρικής πώλησης νωπών
αγροτικών προϊόντων εντός οργανωµένων υποδοχέων µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του άρθρου 41 παράγραφος 4 του ν.3982/2011 και διακρίνονται σαφώς από τις
κεντρικές αγορές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.3475/
1955.
Με το δεύτερο προτεινόµενο άρθρο εισάγεται ειδική κατηγορία επιχειρηµατικού πάρκου χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων, επίσης στο άρθρο 41 του ν.3982/2011 και ειδική πρόβλεψη
για τη δυνατότητα εγκατάστασης αυτών των πάρκων εντός περιοχών χονδρεµπορίου.
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Τέλος, µε το τρίτο προτεινόµενο άρθρο καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του β.δ. 746 του 1969, η παρωχηµένη
διάταξη µε την οποία είχε καθιερωθεί η αποκλειστικότητα της
Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών στη διενέργεια χονδρικού εµπορίου νωπών αγροτικών προϊόντων στην Πάτρα.
Οι παρεµβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας των χονδρεµπορικών επιχειρήσεων νωπών προϊόντων,
στην ενίσχυση του ανταγωνισµού και της καταναλωτικής επιλογής, στην ανάληψη συνεργατικών πρωτοβουλιών ανάµεσα σε
οµοειδείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις συγγενών κλάδων, καθώς και την αποτελεσµατική εποπτεία των αγορών από τη διοίκηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας είδα, κύριε Δένδια. Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. Υποθέτω, θέλετε το λόγο για
διαδικαστικό θέµα, τρόπον τινά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά
µένω έκπληκτος, ειλικρινά. Μένω έκπληκτος. Η κατάσταση σε
αυτήν τη Βουλή της συνεχούς κατάθεσης εκπροθέσµων τροπολογιών επί παντός επιστητού, χωρίς κανένα στοιχείο επείγοντος,
είναι κάτι το τραγικό.
Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε, αλλά είστε νέος στη Βουλή,
είστε όµως ένας άνθρωπος µε πείρα στο εξωτερικό, µε αίσθηση
των πραγµάτων. Δεν διανοούµαι αυτά που είπατε τώρα. Θέλετε
να µας εξηγήσετε, αν έχετε την καλοσύνη, τι είναι το επείγον και
το εκπρόθεσµο που αφορά την Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών ή
τη χονδρική πώληση νωπών αγροτικών προϊόντων, το οποίο δεν
θα µπορούσε να φέρετε σε ένα κανονικό νοµοθέτηµα; Γιατί υποβαθµίζετε έτσι το Κοινοβούλιο; Ποιος έδωσε το δικαίωµα σε
αυτήν την Κυβέρνηση να γελοιοποιεί την κοινοβουλευτική διαδικασία; Εκπρόθεσµη τροπολογία για την Κεντρική Λαχαναγορά
των Πατρών; Με κάθε σεβασµό στην Αχαΐα. Αυτά τα πράγµατα
θα πάρουν ένα τέλος; Είναι δυνατόν;
Τι εµποδίζει, κύριε Πρόεδρε, την Κυβέρνηση να φέρει ένα νοµοθέτηµα κανονικά; Μπορεί και να είναι θετική η ρύθµιση, να τη
συζητήσουµε, να δούµε περί τίνος πρόκειται και να νοµοθετήσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θετική είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Εκπρόθεσµη τροπολογία για την Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών και τα νωπά αγροτικά προϊόντα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πού θα φτάσει το όριο της γελοιότητας, επιτέλους, σε αυτήν τη νοµοθετική λειτουργία; Είπα χθες
στον κύριο Πρωθυπουργό…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αφήστε µε, κύριε συνάδελφε. Αφήστε
µε, δεν χρειάζοµαι υποβολέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν υπάρχει λόγος
έντασης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Είπα χθες στον κύριο Πρωθυπουργό
ότι από τις τόσες τροπολογίες είναι απαράδεκτες όλες. Πού θα
συνεχίσει αυτή η κατάσταση, κύριε Υπουργέ; Δεν υπάρχει ένα
τέλος σε εσάς; Αµάν! Την αξιολόγηση δεν µπορείτε να την τελειώσετε, αλλά να µας πήξετε στις τροπολογίες τα έχετε καταφέρει
µια χαρά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, δεν
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, δεν
έχετε τον λόγο. Το διαδικαστικό το εξέφρασε ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος. Δεν έχετε τον λόγο εκ του Κανονισµού.
Το ξέρετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Επειδή ο Υπουργός θα φύγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ξέρετε ότι δεν
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, είστε
παλαιός Βουλευτής, σαν εµένα. Ξέρετε ότι δεν έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Λείπει η υπογραφή του Υπουργού
Γεωργίας, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, δεν υπάρχει
λόγος να τον προστατεύσετε, αν λείπει η υπογραφή του. Αφήστε
να είναι η τροπολογία χωρίς την υπογραφή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το συζήτησα χθες µε τον Υπουργό
Γεωργίας και δεν ξέρει τίποτα για ένα µείζον και σωστό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, µε
συγχωρείτε πολύ, δεν θα ξανακάνω την παρατήρηση. Σε σας δεν
επιτρέπεται να κάνω παρατήρηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, αλίµονο. Να κάνετε παρατήρηση. Αλλά ας την πάρει σήµερα ο Υπουργός και να τη φέρει κανονικά και ολοκληρωµένη, όπως είπε ο κ. Δένδιας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, θα
ηρεµήσετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι να ηρεµήσω; Έχω εκπλαγεί από
όλα αυτά που συµβαίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό σας εξέπληξε;
Η µη υπογραφή; Άλλο έπρεπε να µας εκπλήξει όλους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι µόνο η υπογραφή. Και µε τα
υπόλοιπα έχω εκπλαγεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, ηρεµήστε σας παρακαλώ να προχωρήσουµε.
Κύριε Γαβρόγλου, έχετε τον λόγο. Μπορείτε να µιλήσετε και
από τη θέση σας, για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σας ευχαριστώ.
Θα αναφερθώ στην τροπολογία µε αριθµό 983 για τη ρύθµιση
θεµάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει
µια δυσκολία στο θέµα διορισµού µόνιµου προσωπικού στην εκπαίδευση. Εµείς έχουµε δηλώσει ότι θα προχωρήσουµε σε διορισµούς. Θα ανακοινώσουµε και τον αριθµό και τη διαδικασία,
αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.
Στο µεταξύ, πρέπει να υπάρχουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
από το Σεπτέµβριο. Η περυσινή διάταξη ήταν µόνο για τη φετινή
χρονιά. Πρέπει λοιπόν, να υπάρχει µια ρύθµιση, η οποία είναι ολόιδια µε την περυσινή ρύθµιση για τη χρονιά που αρχίζει το Σεπτέµβριο. Δηλαδή, αν θέλουµε να ανοίξουν έγκαιρα τα σχολεία,
δεν µπορούµε να καθυστερήσουµε ούτε µια µέρα παραπάνω,
διότι ο ΑΣΕΠ έχει την ευθύνη ελέγχου των πινάκων και πρέπει να
δώσουµε εκείνο τον χρόνο στον ΑΣΕΠ, για να µπορέσει να κάνει
σωστά τη δουλειά του και να ανοίξουν τα σχολεία έγκαιρα. Άρα,
αυτό δικαιολογεί το επείγον αυτής της τροπολογίας.
Στην τροπολογία λέµε ότι είναι για δύο χρόνια. Εδώ έχει υπάρξει µια ιδιόµορφη σπέκουλα. Το γεγονός ότι λέµε ότι ισχύει για
δύο χρόνια, θεωρείτε ότι είναι ένας έµµεσος τρόπος να πούµε
ότι δεν θα γίνουν διορισµοί. Αυτό δεν ισχύει, διότι αναπληρωτές
χρειαζόµαστε, ακόµη και κάτω από ιδανικές συνθήκες, πόσω
µάλλον που οι όποιοι µόνιµοι διορισµοί σήµερα -όπως είπα θα
τους ανακοινώσουµε- δεν µπορούν να κανονικοποιήσουν το εκπαιδευτικό µας σύστηµα άµεσα. Άρα, δεν σηµαίνει τίποτα περισσότερο από το να µην έρχεται η ίδια διάταξη την επόµενη φορά.
Τέλος, υπάρχει πάλι ένα πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί, νοµίζω, από παρεξήγηση πάλι ως προς τους αποφοίτους των θεµάτων ειδικής αγωγής από δύο πανεπιστήµια, το Πανεπιστήµιο
της Θεσσαλίας και το Πανεπιστήµιο της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, το προηγούµενο καθεστώς έλεγε ότι τα παιδιά αυτά, οι συνάδελφοι αυτοί προτάσσονται στους πίνακες. Σε
νόµο που ψηφίσαµε το Φεβρουάριο το αλλάξαµε αυτό. Αύριο θα
δηµοσιοποιηθεί στη διαβούλευση υπουργική απόφαση, για να
έχουµε και τις προτάσεις και τα σχόλια διαφόρων κατηγοριών
εκπαιδευτικών.
Αυτή τη φορά θα αρχίσουµε να µην προτάσσονται, αλλά να
µοριοδοτούνται επιπλέον. Το να προτάσσονται τα συγκεκριµένα
άτοµα ήταν κάτι άδικο, γιατί υπήρχαν άλλα άτοµα, τα οποία είχαν
πάρει πτυχίο σε παραπλήσιο κλάδο, παραδείγµατος χάρη στα
παιδαγωγικά, είχαν κάνει διδακτορικά κ.λπ. και πολλές φορές
βρίσκονταν κάτω από την κατάταξη όπου προτάσσονταν οι απόφοιτοι των δύο αυτών τµηµάτων. Για λόγους ισονοµίας, λοιπόν –
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και θα ήθελα να προσεχθεί αυτό- έχει αλλάξει αυτό το καθεστώς.
Επειδή, λοιπόν, πέρυσι είχαν διοριστεί γύρω στις εννιάµισι µε
δέκα χιλιάδες ή και λίγο παραπάνω από δέκα χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την ειδική αγωγή, δεν θα υπάρξει κανένα
πρόβληµα ως προς τους διορισµούς, λόγω των αριθµών. Άρα,
για λόγους ισονοµίας, το κάνουµε αυτό. Αύριο θα ανακοινωθεί
το περιεχόµενο της υπουργικής απόφασης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», κάτι
που δεν είναι σύνηθες, αλλά το κάνουµε, για να µπορέσουµε να
έχουµε τα σχόλια των συναδέλφων και θα προχωρήσουµε και
όποια ερώτηση είναι να γίνει, να ενηµερωθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για λόγους ισονοµίας
και για να υπάρξει ηρεµία, κύριε Μπούρα, έχετε τον λόγο για ένα
λεπτό, για να διατυπώσετε το ερώτηµά σας στον Υπουργό, πριν
φύγουν οι Υπουργοί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το ερώτηµά µου είναι: Πρώτον –εγώ
δεν θα πάω στη λεπτοµέρεια- αυτά που µας είπε ο κύριος Υπουργός τα διαβάσαµε, είναι ακριβώς η ανάγνωση. Πιστεύω, κύριε
Υπουργέ …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν σας έδωσα τον
λόγο για τοποθέτηση, αλλά για διευκρινιστική ερώτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι, ναι.
Έπρεπε, το λιγότερο, να έλθουν στην επιτροπή και να ενταχθούν, όπως άλλες τροπολογίες, ως µέτρα, να έλθουν και οι αρµόδιοι φορείς. Σας λέω, όµως, τούτο: Είναι εκπληκτικό αυτό µε
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Γιατί; Τι πρόκειται να ρυθµίσετε; Αγορές, όχι µόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλα τα µέρη της Ελλάδος. Και έχετε πάρει
τη συνυπογραφή του κ. Σκουρλέτη, που στο τέλος-τέλος έχει να
κάνει µε τους δήµους και τις περιφέρειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απαραίτητη και αυτή
η υπογραφή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που έχει την ευθύνη για την ποιότητα των τροφίµων, των λαχανικών, των ιχθυοπαραγωγικών µονάδων που θα
πωλούνται σ’ αυτές τις αγορές, των κρεάτων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούρα, παρακαλώ το ερώτηµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Άρα, κατά την άποψή µου είναι ατελής και η πρότασή µας είναι η εξής. Είναι θετική η ρύθµιση. Ως
ρύθµιση θα την εξετάσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ερώτηµα είναι
γιατί δεν υπογράφει ο κ. Αποστόλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να αποσυρθεί και να έλθει κανονικά,
όπως τόνισε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Δένδιας.
Αυτό να κάνετε, γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Το ερώτηµα
είναι γιατί δεν υπάρχει συνυπογραφή από τον κ. Αποστόλου.
Αυτό δεν είναι το ερώτηµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Αυτό είναι το
ερώτηµα, αυτό έπρεπε να πείτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τον ρώτησα χθες και δεν ήξερε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν µε ενδιαφέρει τι
κάνατε χθες. Εγώ τώρα προεδρεύω.
Κύριε Αµυρά, το ερώτηµά σας, παρακαλώ. Μην κάνετε τοποθέτηση. Για ποιον Υπουργό είναι; Τον κ. Παπαδηµητρίου ή τον κ.
Γαβρόγλου;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Και για τους δύο. Θα ξεκινήσω από τον
κ. Παπαδηµητρίου, αλλά θα είµαι σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Παπαδηµητρίου, πρώτα απ’ όλα,
θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουν εκφράσει γνώµη οι φορείς που
εµπλέκονται µε τα θέµατα που ρυθµίζει η τροπολογία, όπως ο
Σύνδεσµος Εµπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών κ.λπ..
Το δεύτερο: Εδώ δεν βλέπουµε µε ποιον τρόπο οι ελεγκτικοί
µηχανισµοί, εάν υπάρχουν, θα εποπτεύουν τη λειτουργία αυτών
των νέων αγορών και πάρκων –να το πω έτσι- ποια θα είναι η εποπτεία, έτσι ώστε να µην παρατηρούνται φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού και επιπλέον …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην τοποθετείστε,
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κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τελειώνω.
Εν όψει του Πάσχα, εγώ φοβάµαι µην τυχόν γίνουν εδώ πανηγύρια ελληνοποιήσεως αµνοεριφίων εκ Βουλγαρίας ή δεν ξέρω
από πού αλλού. Πείτε µας, λοιπόν, σας παρακαλώ, µε ποιον
τρόπο θα ελέγξετε, θα παρακολουθήσετε και θα εποπτεύσετε τα
νέα αυτά εγχειρήµατα.
Θα αναφερθώ τώρα στον κ. Γαβρόγλου. Κύριε Υπουργέ, για
τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θέλω να σας ρωτήσω το
εξής: To κόστος έχει προϋπολογιστεί; Επιπλέον, για πόσους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας µιλάµε και για πόσους δευτεροβάθµιας; Έχετε έναν τέτοιο διαχωρισµό; Από ποιες πηγές θα πληρώνονται; Από ΕΣΠΑ, από τον προϋπολογισµό;
Τελειώνοντας, η δέσµευση του κ. Φίλη για είκοσι πέντε χιλιάδες διορισµούς µονίµων εκπαιδευτικών ισχύει ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, αυτά είναι
για την τοποθέτησή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Επειδή το ανέφερε, κύριε Πρόεδρε, γι’
αυτό το λέω. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα δώσω τον λόγο
στον κ. Λοβέρδο και µετά θα µιλήσουν οι Υπουργοί.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αντιδρώ στον κ. Γαβρόγλου, στον
Υπουργό Παιδείας, µε τα εξής: Κατ’αρχάς, δεν µπορείτε να λέτε,
κύριε Υπουργέ, ότι το θέµα των αναπληρωτών έχετε σκοπό και
πράγµατι, µπορείτε να το ρυθµίσετε, καταργώντας τους αναπληρωτές και αντικαθιστώντας τους, όπως σωστά θα µπορούσε να
είναι κάποια στιγµή, µε µόνιµο προσωπικό. Είναι µια ευχή. Και
εγώ θέλω να βρεθεί το φάρµακο κατά του καρκίνου, αλλά δεν
έχει ακόµα βρεθεί. Αυτό που λέτε, καλό είναι να το λέτε, αλλά
θυµίζει λίγο από τα παρελθόντα λόγια σας και δηµιουργεί ανασφάλειες γι’ αυτά που έχετε στο µυαλό σας να κάνετε.
Το σύστηµα θα χρειαστεί αναπληρωτές, διότι πρώτον υπάρχει
το πρόβληµα µε τους διορισµούς και οι σχετικοί περιορισµοί που
είναι θέµα γενικότερης πολιτικής, που την υφίσταται το Υπουργείο Παιδείας, όπως και να το κάνουµε και δεύτερον, γιατί πάντα
προκύπτουν ζητήµατα κενών µέσα στη διάρκεια της χρονιάς, που
δεν µπορεί να τα ελέγξετε από την αρχή. Δεν αναφέροµαι µόνο
στις εγκυµοσύνες, αλλά και σε άλλα θέµατα. Τα ξέρετε.
Πάµε τώρα στον ίδιο τον θεσµό του αναπληρωτή. Εµείς δεν
είµαστε θετικοί στην αλλαγή που κάνετε σε κάτι που είχα κάνει
εγώ το 2014 και είχε πάει και καλά στην πράξη. Δεν είµαστε καθόλου θετικοί. Γιατί λέτε ότι καταργείτε την πρόταξη και αντ’
αυτής, η µοριοδότηση; Δεν είναι σωστό. Βάσει των πτυχίων και
µεταπτυχιακών που έχεις, µπορείς να εξελιχθείς, αλλά η προσφορά σου σε ένα αντικείµενο είναι αυτό που µετράει πρώτο.
Εσύ θα πας βάσει των πτυχίων που θα έχεις ή θα αποκτάς, θα
µοριοδοτείσαι περισσότερο, θα εξελίσσεσαι αλλά για την πρόσληψη η υπηρεσία είναι ένα µεγάλο προσόν. Είµαστε αρνητικοί σε
αυτήν την αλλαγή.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να µας δώσετε κάποιες απαντήσεις, να καταλάβουµε τουλάχιστον, µε καθαρά λόγια, πώς σκέφτεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα δώσω τον λόγο
στους δύο Υπουργούς από τρία λεπτά να απαντήσουν στα τρία
ερωτήµατα και µετά συνεχίζουµε κανονικά µε τον εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Φορτσάκη. Δευτερολογίες δεν υπάρχουν
από τους ερωτώντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκατρείς µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το ελληνικό σχολείο του Ντίσελντορφ
της Γερµανίας και είκοσι µία µαθήτριες και µαθητές και µία εκπαιδευτικός από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά να απαντήσετε στο ερώτηµα που σας έθεσε ο κ. Μπούρας και ο κ. Αµυ-
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ράς και µετά ο κ. Γαβρόγλου.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Πρώτα από όλα, θέλω να πω στους κύριους Βουλευτές
ότι οι τροπολογίες αυτές είναι προϋποθέσεις της εργαλειοθήκης
Νο 3 του ΟΟΣΑ και όπως ξέρετε, αυτές πρέπει να είναι µνηµονιακές υποχρεώσεις.
Η δεύτερη απάντηση, που ήθελα να δώσω, είναι όσον αφορά
την ασφάλεια, τη διακίνηση και τον έλεγχο των προϊόντων. Δεν
υπάρχει καµµία αλλαγή σε αυτά. Αυτές οι τροπολογίες έχουν να
κάνουν µόνο µε την ίδρυση των αγορών και όχι τη διακίνηση ή
την ασφάλειά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Γαβρόγλου για τα ερωτήµατα που έβαλε ο κ. Αµυράς και ο κ. Λοβέρδος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς το κόστος, έχει προϋπολογιστεί ότι µεγάλο κοµµάτι
θα έρθει από τα ΕΣΠΑ. Είναι εγκεκριµένα ποσά και ένα µικρό έρχεται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Άρα, είναι προϋπολογισµένο. Υπάρχει εγκεκριµένο και προχωράµε. Είναι για περίπου
είκοσι µία χιλιάδες αναπληρωτές συν, πλην χίλιους. Δεν µπορώ
να σας πω ακριβώς την κατανοµή, αλλά είναι πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια. Ξεπερνάει λίγο τα είκοσι. Είναι τεχνικό το ζήτηµα.
Αυτό που ρωτήσατε γι’ αυτά που έλεγε ο κ. Φίλης, συνεχίζουµε
να θεωρούµε ότι είναι σωστά. Αυτές είναι οι ανάγκες, εξ ου και
οι είκοσι, είκοσι µία χιλιάδες. Αυτό θα πρέπει να το δούµε πολύ
σοβαρά και το βλέπουµε. Το µελετάµε στο πλαίσιο της επιτροπής µελέτης των οικονοµικών της εκπαίδευσης που κάναµε, για
το πώς θα ξεδιπλωθεί ένα σχέδιο διορισµών, ώστε ο πυρήνας
της εκπαίδευσης να βασίζεται σε µόνιµους λειτουργούς της εκπαίδευσης.
Θα σχολιάσω λίγο κι αυτά που είπε ο κ. Λοβέρδος. Εκφράζοντας νοµίζω κι αυτά που λέµε εµείς, έχει κανείς την εντύπωση ότι
η όποια ηγεσία ενός Υπουργείου Παιδείας θα ήταν ευχαριστηµένη µε τόσους πολλούς αναπληρωτές; Είναι προφανές αυτό και
χαίροµαι που το εκφράζετε κι εσείς στη Βουλή. Αυτό σας το λέω
συµπληρωµατικά, γιατί υπάρχουν ορισµένα πράγµατα για τα
οποία δεν πρέπει να είµαστε υπερήφανοι ως κοινωνία και ως πολιτεία.
Οι εργασιακές συνθήκες των αναπληρωτών θα µπορούσα να
πω ότι αγγίζουν τα όρια του απαράδεκτου. Οι άνθρωποι, ως
προς τα θέµατα υγείας, δεν µπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώµατα, που έχουν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Οι αναπληρωτές τρέχουν από το ένα άκρο της Ελλάδας στο άλλο, µαζεύοντας µόρια,
µακριά από τις οικογένειές τους κ.λπ.. Και να τονίσουµε πως
οφείλουµε και σ’ αυτούς το γεγονός ότι δεν έχει καταρρεύσει το
εκπαιδευτικό µας σύστηµα.
Άρα, ο στόχος όλων µας πρέπει να είναι οι µόνιµοι διορισµοί,
µε κανονικές διαδικασίες, ώστε να µην υπάρχει αυτό το, εκπαιδευτικά, αλλά και εργασιακά, απαράδεκτο καθεστώς.
Θα έρθω στο τελευταίο κοµµάτι. Δεν θέλω να πούµε αν κάποιοι µαθαίνουν περισσότερα ή λιγότερα πράγµατα. Υπάρχουν
προβλήµατα τα οποία, αν θέλετε, µπορούµε να τα συζητήσουµε
µετά. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι ένα µεγάλο ποσοστό των
πτυχιούχων µας -όλων των πτυχιούχων, αλλά το µεγαλύτερο ποσοστό σε τµήµατα που έχουν να κάνουν µε ειδική αγωγή ή παιδαγωγικά- κάνουν την µεταπτυχιακή τους και πρακτική τους
άσκηση σε παραπλήσιους κλάδους. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό,
διότι παίρνεις ένα πτυχίο και το πτυχίο αυτό σου ανοίγει ένα
φάσµα ειδικοτήτων. Σε στενό θέµα είναι το διδακτορικό σου και
το µάστερ σου, αλλά µπορεί να είναι σε παραπλήσιο γνωστικό
πεδίο.
Εδώ, λοιπόν, είχαµε τον παραλογισµό, συνάδελφοι οι οποίοι
είχαν µεταπτυχιακό, διδακτορικό και ενδεχοµένως και µια πρακτική άσκηση, να είναι κάτω από τους άλλους πτυχιούχους που
είχαν πτυχίο ειδικής αγωγής. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Γι’ αυτό είπαµε να µοριοδοτούνται όλοι και οι συνάδελφοι αυτοί να έχουν
µια έξτρα µοριοδότηση. Επειδή δε, οι αριθµοί είναι τέτοιοι που
δεν θα µείνει και κανείς έξω, θα ήθελα κατανόηση και για το πρόβληµα της ισονοµίας, αλλά και για το ακαδηµαϊκό ζήτηµα που
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κρύβει αυτό το πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φορτσάκη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την ενσωµάτωση στην
ελληνική νοµοθεσία -µε καθυστέρηση ενός εξαµήνου, αφού έπρεπε να την είχαµε κάνει ήδη από τον Σεπτέµβρη του 2016 κατά
το άρθρο 29- της ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/92 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την
ρύθµιση του πλαισίου που αφορά στους ευρωπαϊκούς λογαριασµούς πληρωµών.
Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι η χώρα µας έχει την υποχρέωση να ενσωµατώσει -έστω κι αργοπορηµένα- αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία, σεβόµενη τις υποχρεώσεις της. Η οδηγία αφορά
ένα σηµαντικό τραπεζικό ζήτηµα, δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα η
έλλειψη διαφάνειας και συγκρισιµότητας των τελών, καθώς και
οι δυσκολίες αλλαγής πληρωµών, δηµιουργούσαν προβλήµατα
στον καταναλωτή και συνέβαλαν στον χαµηλό ανταγωνισµό στον
τοµέα των λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών.
Βέβαια, σήµερα θα αναµενόταν να ληφθεί πρωτοβουλία για να
λυθούν κατά προτεραιότητα άλλα εξαιρετικά πιεστικά ζητήµατα,
από τα οποία εξαρτάται η επιβίωση του τραπεζικού µας συστήµατος κι όχι αυτά, τα οποία η οδηγία ρυθµίζει κατά προτεραιότητα, για να θυµηθούµε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και τον
εξωδικαστικό συµβιβασµό των οφειλετών.
Να θυµίσω ότι βρισκόµαστε σήµερα σε µία εξαιρετικά κρίσιµη
κατάσταση σε σχέση µε ό,τι ενδιαφέρει τις τράπεζες. Και για να
αναφερθώ σε δύο µόλις στοιχεία: Όλοι ξέρουµε ότι από τον Γενάρη µέχρι σήµερα έχουν χαθεί περισσότερα από 4 δισεκατοµµύρια, τα οποία έχουν φύγει από τις τράπεζες µε διάφορες εκροές -από τα 132 δισεκατοµµύρια περάσαµε στα 128 από πέρυσι
έως φέτος- και πως χρειάστηκε όλο το 2016 για να µαζευτούν
αυτά τα 4 δισεκατοµµύρια, που φύγανε µέσα σε δυόµισι µήνες
µόνο.
Όλοι ξεφορτώνονται τα µετρητά και οι πιστωτικές γραµµές
αδειάζουν. Τα κόκκινα δάνεια έχουν χτυπήσει ταβάνι. Τριάντα δισεκατοµµύρια είναι η καθυστέρηση µεγαλύτερη από ενενήντα
µέρες για τα κόκκινα δάνεια. Από τις τράπεζες έχουν καταγγελθεί 47,7 δισεκατοµµύρια, 13,2 είναι σε καθυστέρηση µέχρι και
τρεις µήνες και 16,6 δισεκατοµµύρια, παρά το γεγονός ότι είναι
σε καθυστέρηση, είναι εντελώς αβέβαιης είσπραξης. Οι τράπεζες έχουν ήδη ρυθµίσει δάνεια 46,7 δισεκατοµµυρίων, αλλά το
37,5%, δηλαδή τέσσερα στα δέκα περίπου δάνεια που είχαν διακανονιστεί, υπόκεινται ξανά σε ρύθµιση.
Αυτά όλα δείχνουν ότι βρισκόµαστε στην πραγµατικότητα,
µπροστά σε µία κατάσταση, η οποία θα είναι πραγµατικά αδιέξοδη, αν δεν ληφθούν επείγοντα µέτρα. Και εκπλήσσοµαι που η
Κυβέρνηση ασχολείται µε θέµατα δευτερεύοντα, αντί να ασχολείται κατά προτεραιότητα µε θέµατα τόσο σηµαντικά, από τα
οποία εξαρτάται, σε τελική ανάλυση, η επιβίωση της οικονοµίας
µας.
Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η ενσωµάτωση αυτής της οδηγίας είναι χρήσιµη, καθώς, εκτός της ανάγκης διασφάλισης
µιας ελάχιστης προστασίας του καταναλωτή, ο κατακερµατισµός
που υπήρχε στην Ένωση στα υφιστάµενα εθνικά ρυθµιστικά
πλαίσια, δηµιουργούσε σηµαντικούς φραγµούς στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα λογαριασµών πληρωµών.
Ακόµα, σε διασυνοριακό επίπεδο, οι διασυνοριακές δραστηριότητες στους λογαριασµούς πληρωµών περιορίζονταν, λόγω
των εµποδίων που αντιµετώπιζαν οι καταναλωτές, για το άνοιγµα
λογαριασµού πληρωµών στο εξωτερικό.
Είναι, εποµένως, χρήσιµη η θέσπιση µιας οµοιόµορφης δέσµης κανόνων για τη βελτίωση της σύγκρισης των υπηρεσιών λογαριασµών πληρωµών και των σχετικών τελών και την παροχή
κινήτρων για την αλλαγή λογαριασµού, καθώς και για την αποφυγή των διακρίσεων, µε βάση τον τόπο διαµονής για καταναλωτές, που προτίθενται να ανοίξουν και να χρησιµοποιήσουν λογαριασµό πληρωµών σε διασυνοριακό επίπεδο.
Επιπλέον, θα ήθελα να σχολιάσω ότι υπάρχουν ζητήµατα, τα
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οποία η οδηγία δεν θίγει, σχετικά µε την προστασία του καταναλωτή, όπως για παράδειγµα η διασφάλισή του σε σχέση µε την
πληροφόρησή του για τους τόκους, που πληρώνει ή για διάφορα
έξοδα. Θα ήταν, λοιπόν, πολύ θετικό αν προστεθεί αυτό.
Αν πάρει κανείς και δει έναν λογαριασµό τράπεζας, θα καταλάβει αµέσως ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιληφθεί τι του
λέει η τράπεζα. Είναι πνιγµένος ο λογαριασµός µέσα σε µια σωρεία πληροφοριών, οι οποίες είναι συνήθως εµπορικές και διαφηµιστικές, τελείως άχρηστες για τον καταναλωτή, οι οποίες
αποσκοπούν στο να τον αποπροσανατολίσουν από τη σαφή αντίληψη του λογαριασµού του και εποµένως, τον βλάπτουν τα µέγιστα. Καλό θα ήταν να ρυθµιστούν αυτά µαζί µε αυτά που λέει
η οδηγία και να µην κλείνουµε τα µάτια στα µισά απ’ όσα απασχολούν τον καταναλωτή.
Η οδηγία, σε γενικές γραµµές έχει µεταφερθεί σωστά στο νοµοσχέδιο, πλην ορισµένων σηµείων που είχα επισηµάνει στην επιτροπή -δυστυχώς δεν είχα λάβει τότε απάντηση από την κυρία
Υπουργό- τα οποία και θα ξαναπώ πολύ σύντοµα:
Στο άρθρο 5 της οδηγίας προβλέπεται η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών να παρέχουν στον καταναλωτή, σε
ετήσια βάση, κατάσταση όλων των τελών που έχουν καταβάλει,
ενώ το άρθρο 5 του νοµοσχεδίου µιλάει για τριµηνιαία βάση.
Σηµαντικότερη είναι η απόκλιση από το άρθρο 7 της οδηγίας,
σύµφωνα µε το οποίο τους διαδικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες
µπορεί να διαχειρίζεται είτε ιδιωτικός φορέας είτε δηµόσια αρχή.
Το άρθρο 7 του νοµοσχεδίου αναφέρει τη διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουµε, δηλαδή, µια συνεχή «αλλεργία» της
Κυβέρνησης σε κάθε τι το ιδιωτικό.
Το άρθρο 17 του νοµοσχεδίου προβλέπει κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών, που µπορεί να επιβάλει στα πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας να παρέχουν στο πλαίσιο του λογαριασµού πληρωµών και
επιπλέον υπηρεσίες σε σχέση µε τις βασικές.
Σε αυτό το σηµείο παρατηρώ ότι το νοµοσχέδιο περιέχει πρόβλεψη για αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της ανωτέρω Κοινής
Υπουργικής Απόφασης ανά τριετία ή όποτε άλλοτε κρίνεται αυτό
αναγκαίο από τα συναρµόδια Υπουργεία, ενώ αυτό δεν περιλαµβάνεται στο άρθρο 17 της οδηγίας.
Αντιστρόφως, δεν περιλαµβάνεται στο άρθρο 17 του νοµοσχεδίου, η πρόβλεψη του άρθρου 17 της οδηγίας να επιτρέπουν τα
κράτη-µέλη στα πιστωτικά ιδρύµατα να παρέχουν στον καταναλωτή δυνατότητα υπερανάληψης. Θυµίζω ότι υπερανάληψη είναι
ρητή σύµβαση πίστωσης, σύµφωνα µε την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών διαθέτει σε καταναλωτή χρηµατικά ποσά που
υπερβαίνουν το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασµού πληρωµών
του καταναλωτή. Άρα καταλαβαίνουµε ότι η υπερανάληψη είναι
ένα πάρα πολύ σηµαντικό σηµείο για τον καταναλωτή.
Προσθήκη που δεν υπάρχει στην οδηγία βρίσκουµε και ως
προς τη διαδικασία αξιολόγησης στο άρθρο 18 του νοµοσχεδίου,
όπου τα επιβαλλόµενα τέλη και τα σχετικά µε αυτά θέµατα προβλέπεται ότι ρυθµίζονται και πάλι µε Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών, τα
αποτελέσµατα της οποίας προβλέπεται να αξιολογούνται ανά
τριετία. Και αυτό, λοιπόν, δεν το βρίσκουµε στο σχετικό άρθρο
της οδηγίας.
Τέλος, σηµαντική απόκλιση είναι η εξής: Τα άρθρα 24 και 25
της οδηγίας τιτλοφορούνται «Εναλλακτική επίλυση διαφορών και
µηχανισµός σε περίπτωση άρνησης λογαριασµού πληρωµών για
τον οποίον καταβάλλεται αντίτιµο». Αυτά δεν περιλαµβάνονται
στο νοµοσχέδιο, όπως εξάλλου και το άρθρο 28 της οδηγίας,
που τιτλοφορείται «Επανεξέταση» και προβλέπει την επανεξέταση της οδηγίας κατόπιν έκθεσης της επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή
της οδηγίας.
Η πρόβλεψη εναλλακτικών µορφών επίλυσης διαφορών και
επίλυσης µε επανεξέταση, µε συµβιβασµό δηλαδή, είναι εξαιρετικά σηµαντικές διατάξεις και είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι
έχουν παραλειφθεί σε µία περίοδο που ξέρουµε ότι τα δικαστήριά µας βρίσκονται πλέον σε κατάσταση ουσιαστικής αρνησιδικίας.
Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω στον χρόνο που µου αποµένει τις
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τροπολογίες, σηµειώνοντας ευθύς εξαρχής ότι πραγµατικά εκπλήσσοµαι για τον αριθµό και τη σηµασία των τροπολογιών. Ο
όγκος των τροπολογιών και η σηµασία των διατάξεων των τροπολογιών υπερβαίνει κατά πολύ το αντικείµενο της κύριας ρύθµισης. Αισθάνοµαι πραγµατικά ότι συµµετέχω σε µία εντελώς
υποβαθµισµένη συζήτηση, σε ένα Κοινοβούλιο το οποίο στην
πραγµατικότητα δεν διαθέτει ούτε την ελάχιστη εξουσία να πληροφορείται σωστά και να µπορεί να συζητά.
Είναι πραγµατικά λυπηρό, κυρία Υπουργέ, ότι πνίγεται µέσα
σε µία σωρεία ασχέτων διατάξεων και τροπολογιών το κύριο αντικείµενο της συζήτησης, ενώ υπάρχει ρητή συνταγµατική ρύθµιση η οποία το απαγορεύει και ενώ έχετε ως αντιπολίτευση
τόσες φορές στηλιτεύσει παρόµοιες συµπεριφορές προηγούµενων κυβερνήσεων, οι οποίες, όµως, ούτε στο ελάχιστο δεν προσέγγισαν αυτά τα οποία κάνετε εσείς σήµερα.
Οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί -θα τις πάρω µε τη
σειρά και θα τις σχολιάσω πολύ σύντοµα, γιατί, όπως είπα και
προηγουµένως, είναι πάρα πολλές- ξεκινάνε µε το άρθρο 27, το
οποίο προβλέπει την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας αποσπάσεων
και µετατάξεων υπαλλήλων εποπτευοµένων φορέων. Εµείς, η
Νέα Δηµοκρατία, είχαµε καταψηφίσει τον νόµο Βερναρδάκη-Γεροβασίλη. Είναι γεγονός ότι εδώ χρειάζεται να γίνει µια ρύθµιση.
Ωστόσο δηµιουργείται δηµοσιονοµικό κόστος. Θα τοποθετηθούµε πάνω σε αυτήν τη διάταξη όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας.
Το άρθρο 28 για το οποίο µίλησε και ο Υπουργός προηγουµένως, αφορά τη µισθολογική εξοµοίωση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους µε ΤΕ χωρίς πτυχίο. Είναι γεγονός
ότι εκείνοι οι οποίοι σπούδαζαν σε διετείς σχολές, όπως ήταν η
Σιβιτανίδειος, σε εποχή όπου δεν υπήρχε ακόµα το ΤΕΙ, είναι φυσικό να µην διαθέτουν τα πτυχία τα οποία απαιτούνται πλέον σήµερα. Εποµένως, υπό µία έννοια, η µισθολογική εξοµοίωση έχει
µια βάση.
Ωστόσο επισηµαίνω στην κυρία Υπουργό, ότι ενώ βελτιώθηκε
η διάταξη σηµαντικά, εντούτοις παραµένει προβληµατική.
Και επισηµαίνω ότι θα πρέπει να προστεθεί στο «οι υπάλληλοι
της παραγράφου 8, του άρθρου 16, του ν.3345/2005…», «…καθώς και οι ΙΔΑΧ…» -το οποίο δεν υπάρχει-, «…εξελίσσονται στα
µισθολογικά κλιµάκια…» κ.λπ., µέχρι την τελεία. Και µετά γράφει
το άρθρο µέσα: «Οποιαδήποτε αύξηση του µισθού…» - διορθώνω, «όποια αύξηση του µισθού»- «…συµψηφίζεται µε προσωπική διαφορά». Όχι. Όποια αύξηση του µισθού προκύπτει,
ρυθµίζεται µε την παράγραφο όχι 1, αλλά 2 του άρθρου 27, διότι
η παράγραφος 1, κυρία Υπουργέ, αναφέρεται σε µειώσεις ενώ
η παράγραφος 2 αναφέρεται σε αυξήσεις.
Είναι εξαιρετικά πρόχειρη η δουλειά που έχει γίνει σε όλο το
µήκος και πλάτος αυτού του νοµοσχεδίου. Πραγµατικά εκπλήσσοµαι που έρχονται τόσο απαράδεκτα πρόχειρα διατάξεις προς
συζήτηση στη Βουλή. Ούτε καν, δηλαδή, ενδιαφέρθηκε κανείς
να επαληθεύσει ποια είναι η ακρίβεια των άρθρων για τα οποία
συζητάµε.
Το άρθρο 29 διπλασιάζει σχεδόν τις αποδοχές του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους. Ακούσαµε ότι δεν βρίσκουµε ανθρώπους που να
έρχονται να δουλέψουν µε µικρούς µισθούς και χρειαζόµαστε να
πάµε στην αγορά να βρούµε ανθρώπους που θέλουν να πληρωθούν ακριβά. Την ώρα που ζουν άνθρωποι µε 300 και 400 ευρώ
και δεν µπορούν να αγοράσουν γάλα για το παιδί τους, είναι
ντροπή να συζητάµε για διπλασιασµό αµοιβών των Γενικών Διευθυντών. Ας έρθει όποιος µπορεί να δουλέψει µε τα χρήµατα
αυτά. Όποιος δεν µπορεί, καλύτερα να βρει δουλειά κάπου αλλού και ας αφήσει το κράτος να διοχετεύει τα χρήµατά του εκεί
που υπάρχει η µέγιστη ανάγκη.
Το άρθρο 30 µιλά για µια ακόµα τροποποίηση του δηµοσίου
λογιστικού. Αντί να περιορίσει, η διάταξη αυτή αυξάνει τις εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, εποµένως και
της δέσµευσης πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων. Η προχειρότητα -για άλλη µια φορά- της Κυβέρνησης, καταστρατηγεί
το στόχο της καθολικής εφαρµογής του δηµοσίου λογιστικού.
Είµαστε, λοιπόν, αρνητικοί.
Το άρθρο 31 ρυθµίζει ζητήµατα εσωτερικής οργάνωσης και
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εσωτερικού ελέγχου των ΔΕΚΟ και θεσµοθετεί το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών από το Υπουργείο Οικονοµικών. Ενώ είναι σωστό να υπάρξει µητρώο, δεν παρουσιάζεται από τη διαδικασία
κανένα εχέγγυο αντικειµενικότητας και διαφάνειας, διότι τελικά
όλα εναπόκεινται στον Υπουργό για να αποφασίσει σχετικά. Είναι
εποµένως αρνητική η διάταξη αυτή.
Το άρθρο 32 αποτελεί µια θετική εξέλιξη, καθώς η εισφέρουσα
εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από το φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού, εκτός εάν
µεταβιβάσει τους αποκτώµενους τίτλους εντός τριετίας από την
ολοκλήρωση της εισφοράς. Επισηµαίνω ότι σε επίπεδο λήπτριας
εταιρείας δεν µπορεί να προκύψει υπεραξία κατά το µετασχηµατισµό, αφού τα εισφερόµενα στοιχεία υποχρεωτικά έχουν την
ίδια αξία, όπως και πριν την εισφορά. Η διάταξη νοµίζω είναι θετική.
Το άρθρο 33 συνιστά νοµοτεχνική διόρθωση, διότι διορθώνει
διπλοπροβλέψεις διαφόρων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας σε σχέση µε τα πρόστιµα, τα οποία επιβάλαµε δύο
φορές. Στο άρθρο αυτό είµαι θετικός.
Το άρθρο 34 διευκρινίζει ότι τα πρόστιµα που επιβάλλονται
στις λαϊκές αγορές εκ µέρους των πολιτών, όπως η έλλειψη της
σχετικής άδειας, δεν εµπίπτουν στο αντικείµενο αρµοδιοτήτων
της Τελωνειακής Υπηρεσίας. Στην πραγµατικότητα διορθώνει
ένα κενό η διάταξη αυτή και είναι θετική.
Το άρθρο 35 µιλά για την εναρµόνιση του φορολογικού καθεστώτος που διέπει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε αντίστοιχους διεθνείς
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. Η διάταξη αυτή είναι σωστή.
Το άρθρο 36 δίνει εξουσιοδοτικές αρµοδιότητες για ένα σύνολο ρυθµίσεων που προβλέπονται από ένα άρθρο του ν.4446/
2016. Στην πραγµατικότητα παρατείνει όλα αυτά τα οποία είχαν
προβλεφθεί για τις µισθώσεις συγκεκριµένου τύπου ακινήτων.
Νοµίζω ότι έπρεπε από καιρό να έχει ρυθµιστεί το ζήτηµα αυτό.
Οι συνεχείς αυτές παρατάσεις δείχνουν σε ποιο βαθµό δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε ούτε και τα απλούστερα πράγµατα.
Στη συνέχεια θα προχωρήσω στο άρθρο 37, το οποίο µιλά για
τροποποίηση της σύµβασης «Νιάρχου». Διορθώνονται αυτά που
πήραµε είδηση ότι δεν έπρεπε να έχουν γίνει την ηµέρα των εγκαινίων. Και αυτό είναι πραγµατικά καταπληκτικό!
Έρχοµαι στο άρθρο 38, το οποίο µιλά για την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία χρειάζεται να προσαρµοστεί στα
διεθνή πρότυπα για να µπορέσει να έχει τη σχετική διαπίστευση.
Είναι κατ’ αρχάς θετικό το ότι η επιτροπή θα αποκτήσει περισσότερο επιστηµονικό προσωπικό. Είναι, λοιπόν, θετικό το πλαίσιο
της πρόβλεψης.
Είµαι, όµως, τελείως αρνητικός -και αυτή η διάταξη έχει προβληθεί κατ’ αίτηµα της επιτροπής, απ’ όσο έχω ενηµερωθεί- σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγονται οι υπάλληλοι που θα
έρθουν να στελεχώσουν την υπηρεσία που προβλέπεται τώρα.
Διότι αντί να ανατεθεί εξ ολοκλήρου η επιλογή των υπαλλήλων
αυτών στην επιτροπή και στον Πρόεδρό της, ο Υπουργός συνεχίζει να ασκεί σηµαντική επιρροή και να διατηρεί σηµαντική αποφασιστική αρµοδιότητα, πράγµα το οποίο, βεβαίως, απάδει πλήρως προς τον χαρακτήρα της επιτροπής ως ενός οργάνου το
οποίο έχει ανεξαρτησία.
Το σηµείο αυτό, λοιπόν, είναι εξαιρετικά αρνητικό και θα έπρεπε να διορθωθεί, διότι διαφορετικά το περιεχόµενό του είναι
τελείως αρνητικό.
Το άρθρο 39 παρατείνει για άλλη µια φορά την αποµάκρυνση
των κτηρίων από την Ακτή Κουµουνδούρου. Πρέπει, επιτέλους,
να µπει µια τάξη στο ζήτηµα αυτό.
Το άρθρο 40 µιλά για τα παράβολα του ελληνικού δηµοσίου
σε περίπτωση αναβολής της δίκης. Θεωρώ εντελώς απαράδεκτο
το ότι η δικονοµική µεταχείριση του δηµοσίου διαφέρει σε σχέση
µε τη µεταχείριση του ιδιώτη. Δηµόσιο και ιδιώτης στη δίκη πρέπει να έχουν τα ίδια προνόµια και τις ίδιες υποχρεώσεις. Δεν
βλέπω, λοιπόν, γιατί θα πρέπει ο ιδιώτης να πληρώνει όταν ζητάει
αναβολή από µια δίκη, ενώ το δηµόσιο, το οποίο αυτό έχει και το
µεγαλύτερο µέρος ευθύνης για τις συνεχείς αναβολές στα δικαστήρια, δεν θα πρέπει να πληρώνει τίποτα. Θεωρώ, δε, ότι αν υιοθετηθεί η διάταξη αυτή, θα πέσει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων
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Δικαιωµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε καθηγητά, τα
υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Θα τελειώσω σε δυο λεπτά. Δεν
θα κάνω χρήση, κύριε Πρόεδρε. Θα παραιτηθώ από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά ήδη πήγατε
στα δεκαεννέα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Σε δύο λεπτά θα έχω τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε ένα λεπτό να
κλείσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ.
Πρέπει, λοιπόν, οπωσδήποτε να µην γίνει αυτό, γιατί θα έχουµε
πρόβληµα. Ούτως ή άλλως, υπάρχει µια σαφής νοµολογία, η
οποία είναι πάγια.
Το άρθρο 41 µιλάει για εισφορά στις αλλοδαπές αεροπορικές
εταιρείες. Είναι µια θετική ρύθµιση.
Το άρθρο 42 µετατρέπει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
για κατοχή βαθµού γενικού διευθυντή στην Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Μπορεί να χρειάζεται να γίνει διαφοροποίηση ως προς τις
προϋποθέσεις. Ο τρόπος, όµως, µε τον οποίο γίνεται, δεν είναι
ορθός για τους εξής δύο λόγους: Πρώτον, υπάρχει σηµαντική
απόκλιση σε σχέση µε τον Κώδικα Δηµοσίων Υπαλλήλων, ο οποίος κώδικας διαφοροποιείται µόνο στον αριθµό των ετών που
προαπαιτούνται ενώ εδώ υπεισέρχεται και άλλη διαφοροποίηση.
Και δεύτερον, µε τη ρύθµιση που γίνεται, θα µπορεί κάποιος να
γίνει γενικός διευθυντής, αλλά δεν θα µπορεί να γίνει διευθυντής.
Έχουµε, λοιπόν, εδώ ένα κενό και µια αντίφαση, η οποία είναι
εξαιρετικά σηµαντική και πρέπει να διορθωθεί. Είµαι αρνητικός,
λοιπόν, στη διάταξη αυτή.
Με το άρθρο 43, που αφορά τα κόκκιναδάνεια, είµαστε θετικοί.
Με το άρθρο 44, σχετικά µε τα θέµατα φόρων πλοίων, είµαστε
θετικοί για τις ισοτιµίες.
Όσον αφορά το άρθρο 45, «Καταστατικά οικοδοµικών συνεταιρισµών», πρέπει επιτέλους να µπει ένα τέλος και να είναι η τελευταία παράταση αυτή.
Θα ήθελα τώρα για να τηρήσω τη δεύτερη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φορτσάκη,
πρέπει να κλείσετε. Παρακαλώ κλείστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Έκλεισα ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω, λέγοντας ότι για τις τελευταίες τροπολογίες που ήρθαν χθες βράδυ, θα τοποθετηθώ όταν τελειώσει η συζήτηση,
γιατί δεν έχω προλάβει να τις µελετήσω.
Όµως θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Υπουργό, ο οποίος
µόλις αποχώρησε, τον κ. Γαβρόγλου. Είναι εντελώς απαράδεκτο
να µην προτάσσονται οι πτυχιούχοι ειδικής αγωγής για ένα ζήτηµα το οποίο είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την παιδεία µας.
Πάσχουµε τροµερά στο ζήτηµα της ειδικής αγωγής. Δεν νοείται
αυτοί που έχουν κάνει ειδικές σπουδές τόσων ετών να µην προτάσσονται και να µην έχουν αυτοί την κύρια ευθύνη. Και βεβαίως,
τα µεταπτυχιακά έχουν σηµασία, αλλά πολύ µικρότερη από την
κατοχή κυρίου πτυχίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φορτσάκη, παρακαλώ. Με έχετε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Κλείστε αυτήν
τη στιγµή, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στη Νοµική Σχολή Αθηνών µπορεί κανείς να κάνει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό χωρίς να έχει πτυχίο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ότι κι ένας µη νοµικός µπορεί να κάνει νοµικά. Από εκεί να
καταλάβετε τι είδους ρύθµιση είναι αυτή που έρχεται για συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είπα εξαρχής ότι οι
εισηγητές και οι αγορητές θα έχουν δευτερολογία. Εάν, λοιπόν,
παίρνουµε τη δευτερολογία στην πρωτολογία, δεν γίνεται µετά
να θέλουµε και δευτερολογία.
Εγώ δεν θα µείνω µέχρι το τέλος. Εσείς θα µείνετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλύψατε τον χρόνο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σας. Τουλάχιστον, θα έχετε ελάχιστο για τη δευτερολογία σας.
Μπαίνουµε στους ειδικούς αγορητές. Οι τρεις πρώτοι συνάδελφοι που θα πάρουν τον λόγο είναι ο κ. Αρβανιτίδης από τη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, ο κ. Γερµενής από τη Χρυσή Αυγή
και ο κ. Βαρδαλής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, επίσης
µε τη σχετική ανοχή που πρέπει να δείχνω σε όλους, αφού έδειξα
στους δύο πρώτους.
Ο κ. Αρβανιτίδης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Συζητάµε σήµερα την «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την
πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
της ελπίδας και της αλλαγής, η Κυβέρνηση που θα έσπαγε τα
δεσµά της χώρας και θα έφερνε ανάπτυξη, η Κυβέρνηση της κάθαρσης και της αξιοκρατίας, δεν προλαβαίνει να αλλάζει κοστούµια για να κρύψει την αλήθεια από τους πολίτες. Όσους λαγούς
κι αν βγάλετε από το καπέλο, όσα βαφτίσια κι αν κάνετε, όσες
εξεταστικές κι αν στήσετε για αντιπερισπασµό, η παράσταση
φτάνει στο τέλος και τα φώτα της αυλαίας θα κλείσουν.
Εδώ και τρεις µήνες κανείς σας δεν ασχολείται µε τα προβλήµατα της κοινωνίας. Εδώ και τρεις µήνες η Βουλή ασχολείται,
κατά κύριο λόγο, µε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων και ευρωπαϊκές οδηγίες, όταν κρίσιµα νοµοσχέδια παρέµεναν και παραµένουν επί µήνες στα συρτάρια των Υπουργών. Έπρεπε να φτάσουµε στο τέλος του Μάρτη για να έρθει επιτέλους το νοµοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια στη Βουλή. Έπρεπε να φτάσουµε στο
τέλος του Μάρτη για να δοθούν τα πρώτα σχολικά γεύµατα σε
µαθητές της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, ακόµα η αγορά που καταρρέει περιµένει να ξεκινήσει το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’
οίκον» για να κινηθεί η οικοδοµή.
Η απόσταση, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, που σας
χωρίζει από την κοινωνία κάθε µέρα µεγαλώνει και θα συνεχίσει
να µεγαλώνει όσο επιλέγετε να κρύβεστε πίσω από τους δανειστές. Εσείς κυβερνάτε τη χώρα. Βρείτε το θάρρος να αναλάβετε
τις ευθύνες σας. Λύστε τα προβλήµατα για τα οποία σας εµπιστεύτηκαν οι πολίτες ή αποχωρήστε µε αξιοπρέπεια. Αυτό που
συµβαίνει αυτή τη στιγµή στη χώρα δεν τιµά κανέναν. Όπως είπα
και στην επιτροπή, οι αντιφάσεις στην πολιτική σας έχουν ξεπεράσει τα όρια του «άλλα λέω κι άλλα κάνω». Έχουµε φτάσει στο
σηµείο να έρχονται στη Βουλή νοµοσχέδια που δεν µπορούν να
εφαρµοστούν.
Συζητάµε σήµερα την κύρωση µιας ευρωπαϊκής οδηγίας, µε
την οποία, υποτίθεται, ότι οι πολίτες θα µπορούν να επιλέγουν
εύκολα και γρήγορα τον πάροχο µε τις καλύτερες χρεώσεις για
να ανοίξουν λογαριασµό πληρωµών. Βέβαια, όλα αυτά τα ωραία
ισχύουν για τους άλλους, ισχύουν για τους Ευρωπαίους πολίτες,
που δεν βρίσκονται σε καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων. Γιατί ο
Έλληνας πολίτης, εδώ κι ενάµισι χρόνο, βρίσκεται αντιµέτωπος
µε τη θηλιά των capital control και δεν µπορεί να µεταφέρει τον
λογαριασµό του από µία τράπεζα σε άλλη τράπεζα.
Ζήτησα και στην επιτροπή, κυρία Υπουργέ, να µας πείτε αναλυτικά ποια άρθρα του νοµοσχεδίου προσκρούουν συνολικά ή
εν µέρει στους περιορισµούς των capital control και η εφαρµογή
τους είναι αδύνατη. Σας επισήµανε τα προβλήµατα αυτά και ο
εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στην ακρόαση
των φορέων. Οφείλετε, επιτέλους, µία απάντηση, αν δεν θέλετε
η συζήτηση απλά να έχει φιλολογικό ενδιαφέρον.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση εντάσσεται στο
πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την τραπεζική ένωση, σε µια Ευρώπη που είναι σαφές ότι έχει χάσει για τα καλά τον προσανατολισµό της. Το πάθηµα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008, δυστυχώς, δεν µας έχει γίνει µάθηµα. Η κρίση µας
έδειξε ότι απέναντι στις αγορές που λειτουργούν ασύδοτα και
κερδοσκοπικά µπορούν να σταθούν µόνο ισχυρά υπερεθνικά
µορφώµατα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να γίνει αυτό, η
Ευρώπη πρέπει να λύσει τα προβλήµατά της και να παραµείνει
ενωµένη.
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Άρα το πρώτο και κύριο που πρέπει να κάνει η ελληνική Κυβέρνηση, είναι να µας πει για ποια Ευρώπη θα παλέψει και όχι
να λέει ο Πρωθυπουργός ότι ακούει µε ενδιαφέρον τη συζήτηση
για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων.
Όσο αφήνουµε αυτά τα πράγµατα στην τύχη τους, όσο ρίχνουµε νερό στον µύλο των ακραίων νεοφιλελεύθερων, οι οποίοι
πιστεύουν ότι οι ανισότητες στον πλανήτη θα λυθούν µε φιλανθρωπίες και απλά µε χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές,
η απάντηση σε όσους στραγγαλίζουν την παραγωγή, την οικονοµία, τους µισθούς και τις συντάξεις για να βγάλουν τα κέρδη
τους σε φορολογικούς παραδείσους, πρέπει να είναι αµείλικτη.
Η απάντηση στα «χρυσά αλεξίπτωτα» και στα golden boys πρέπει να δοθεί στην πράξη, όχι µόνο στα λόγια και δεν αναφέροµαι
µόνο στα τραπεζικά στελέχη µε τα οποία συνδέθηκε η ορολογία
αυτή. Αναφέροµαι και στους δήθεν επενδυτές, οι οποίοι κλείνουν
τις επιχειρήσεις τους και αφήνουν στον άσο προµηθευτές και εργαζόµενους, αφού πρώτα φρόντισαν να έχουν µεταφέρει τα
λεφτά τους σε ασφαλή καταφύγια.
Όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, όσο οι ανισότητες διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό, τόσο µεγαλώνει η ευθύνη για τις
προοδευτικές δυνάµεις του τόπου. Από εµάς περιµένουν οι πολίτες να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα και όχι από τους συντηρητικούς.
Κλείνω την παρένθεση και επανέρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Η
οδηγία αφορά µόνο φυσικά πρόσωπα και όχι επιχειρήσεις που
θέλουν να χρησιµοποιήσουν ένα λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης
χρηµάτων, να υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης µετρητών και να
υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης και λήψης πληρωµών.
Η οδηγία βελτιώνει το υπάρχον καθεστώς σε τέσσερα σηµεία.
Βοηθά τον πολίτη να καταλάβει το προϊόν του λογαριασµού πληρωµών, να µάθει αναλυτικά τα τέλη που καταβάλλει για κάθε
υπηρεσία, να επιλέξει τον πάροχο που του ταιριάζει µέσα από
δεδοµένα που έχουν κωδικοποιηθεί οµοιόµορφα, ώστε να µπορεί
να συγκρίνει εύκολα τις τιµές των χρεώσεων και να επιλέγει, να
είναι εύκολη και οµαλή η µετάβαση σε νέο πάροχο χωρίς υπερβολικές χρεώσεις και χρονοβόρες διαδικασίες.
Η διαδικασία αυτή δεν αφορά µόνο τις τράπεζες, αφού σύµφωνα µε τον ν.3862/2010 πάροχοι που µπορούν να προσφέρουν
υπηρεσίες πληρωµών στη χώρα µας µπορεί να είναι τα ιδρύµατα
έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος, τα γραφεία ταχυδροµικών επιταγών, τα ιδρύµατα πληρωµών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και η Τράπεζα της Ελλάδος, το ελληνικό δηµόσιο και φυσικά οι
τράπεζες.
Χωρίς να θέλω να επεκταθώ αναλυτικά στα άρθρα, θα σας πω
ότι η οδηγία έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος σχετίζεται
µε τις ενέργειες δηµοσιότητας που είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόσουν οι πάροχοι για να µπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν εύκολα τιµές και ο δεύτερος σχετίζεται µε τη διευκόλυνση
του καταναλωτή να αλλάξει πάροχο. Υπενθυµίζω ότι κατά τη
γνώµη µου το µέρος της διευκόλυνσης είναι πραγµατικά ανεφάρµοστο αυτή τη στιγµή λόγω του ότι ισχύουν τα capital control
στην ελληνική οικονοµία.
Από τα άρθρα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεχωρίζει το
άρθρο 16, το οποίο δίνει δικαίωµα να ανοίξουν λογαριασµό πληρωµών στα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην
Ελλάδα καταναλωτές που δεν έχουν σταθερή διεύθυνση κατοικίας, οι αιτούντες άσυλο και τέλος καταναλωτές που δεν είναι
κάτοχοι άδειας παραµονής, αλλά των οποίων η απέλαση είναι
αδύνατη για νοµικούς ή πραγµατικούς λόγους.
Το ερώτηµα, βέβαια, είναι εάν οι άνθρωποι αυτοί, οι χιλιάδες
για παράδειγµα πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα µας, µπορούν να κάνουν χρήση της συγκεκριµένης διάταξης ή και αυτοί
βρίσκονται σε αδυναµία λόγω των capital control.
Θέλω, επίσης, να σταθώ στο άρθρο 18 για το θέµα των χρεώσεων. Είναι ένα θέµα που ταλαιπωρεί πραγµατικά σηµαντικά καταναλωτές και επιχειρήσεις, είτε αυτοί θέλουν να µεταφέρουν
λεφτά για να κάνουν πληρωµές σε άλλη τράπεζα είτε δέχονται
πληρωµές µε POS. Έχουµε επισηµάνει πολλές φορές ότι οι τραπεζικές χρεώσεις είναι υπερβολικές και η Κυβέρνηση πρέπει να
παρέµβει.

6579

Στο παρόν νοµοσχέδιο στο άρθρο 18 γίνεται λόγος για εύλογο
τέλος, ώστε οι πάροχοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες του λογαριασµού πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά. Το τέλος αυτό
θα προσδιορίζεται µε βάση το εθνικό επίπεδο εισοδήµατος και
τον µέσο όρο των τελών που χρεώνουν οι πάροχοι. Επειδή η διάταξη είναι αρκετά γενική, εµείς προτείναµε και στην επιτροπή να
εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση µε την οποία θα εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια αυτά. Ελπίζω η Κυβέρνηση να βρει
λίγο χρόνο από την «περήφανη» διαπραγµάτευση και να ασχοληθεί µε τα θέµατα αυτά.
Επίσης, αντίστοιχη εξειδίκευση χρειάζεται και ο ορισµός του
ευάλωτου καταναλωτή, ώστε να συµπεριλάβουµε στις ευνοϊκές
διατάξεις όλους τους συµπολίτες µας που έχουν πραγµατικά
ανάγκη.
Έρχοµαι τώρα στις λοιπές διατάξεις του νοµοσχεδίου, οι οποίες µε τη γνωστή τακτική και των τροπολογιών λίγο έφτασε να
ξεπεράσουν σε αριθµό τα άρθρα της οδηγίας που κυρώνουµε
σήµερα. Έχω αναφερθεί αναλυτικά στο περιεχόµενο του στην
επιτροπή, γι’ αυτό θα σταθώ µόνο στα σηµεία που αξίζει να γίνει
περαιτέρω συζήτηση.
Για το άρθρο 27 έχουµε ζητήσει να µας ενηµερώσετε πόσους
δηµοσίους υπαλλήλους αφορά η συγκεκριµένη διάταξη και τι σηµαίνει αυτό για την κινητικότητά τους. Αν, δηλαδή, σκοπεύετε να
µετακινήσετε προσωπικό προς τη Γενική Κυβέρνηση ή και εκτός
αυτής.
Για το άρθρο 29, που αφορά τις αυξήσεις στον ΟΔΔΗΧ, είπα
και στην επιτροπή ότι το βασικό πρόβληµα είναι ότι στα µισθολογικά του δηµοσίου κάνουµε κάθε φορά ρυθµίσεις αλά καρτ,
κατά περίπτωση, αντί να ανοίξουµε τη συζήτηση για ένα σοβαρό
αµοιβολόγιο, το οποίο θα διασφαλίζει διαφάνεια για τον φορολογούµενο, αποτελεσµατικότητα για τη διοίκηση και αξιοπρεπείς
αµοιβές για τους εργαζόµενους. Αν συνεχίσετε έτσι, δεν θα τελειώσουµε ποτέ µε το θέµα αυτό, κάτι το οποίο βλέπουµε να µας
απασχολεί και στο άρθρο 28 για τη µισθολογική εξοµοίωση των
υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ µε τους αντίστοιχους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ.
Στο άρθρο 30 πιστεύουµε ότι υπάρχει πισωγύρισµα σε σχέση
µε το πνεύµα του νέου δηµόσιου λογιστικού, που µεταφέρει µεγαλύτερη ευθύνη στους ίδιους τους φορείς και όχι στους εξωτερικούς ελεγκτές. Χρειαζόµαστε, λοιπόν, συγκεκριµένες διευκρινήσεις για το πρόβληµα το οποίο θέλετε να αντιµετωπίσετε.
Στο άρθρο 31 έχω ζητήσει από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής να λυθεί το θέµα µε τη διατύπωση της παραγράφου 4, η
οποία δεν ολοκληρώνεται και υπάρχουν αποσιωπητικά. Ακόµα
δεν έχει υπάρξει νοµοθετική διόρθωση. Ελπίζω να την κάνετε
σύντοµα.
Στο άρθρο 38 θέλουµε να προτείνουµε δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις που πιστεύουµε ότι θα συµβάλουν θετικά στο έργο της
Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Η πρώτη
αφορά στη δυνατότητα της επιτροπής να στεγάζεται στα δικά
της γραφεία και η δεύτερη στο επιστηµονικό προσωπικό. Συγκεκριµένα προτείνουµε στην παράγραφο 1 µετά τη λέξη «Επιτροπή» να προστεθεί η φράση «στεγάζεται αυτόνοµα στα δικά της
γραφεία και έχει δικό της επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό». Στην παράγραφο 13 η φράση «ανανεωθεί µέχρι δύο φορές» να αντικατασταθεί από τη λέξη «ανανεώνεται» όπως αυτό
ίσχυε και στο παρελθόν. Και στην ίδια παράγραφο µετά τη λέξη
«καλύπτονται» να προστεθεί η φράση «ύστερα από πρόταση του
Προέδρου της Επιτροπής».
Για το άρθρο 40 σας έχουµε πει επανειληµµένα ότι η φιλοσοφία του αναβαλόσηµου είναι προβληµατική και επιβαρύνει τους
πιο αδύναµους συµπολίτες µας, που δεν µπορούν να αντέξουν
τα δικαστικά έξοδα. Σήµερα έρχεστε να το κάνετε ακόµα πιο
προβληµατικό, δηµιουργώντας διάδικους δύο ταχυτήτων και µεγάλες ανισότητες σε βάρος των πολιτών.
Κλείνω µε τις τροπολογίες.
Είµαστε θετικοί στην τροπολογία 988 για τις ποινές που επιβάλλονται σε φορολογικές παραβάσεις επιχειρήσεων, θα ήθελα,
όµως, να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις.
Με το άρθρο 1 προβλέπεται ότι ένας ελεγχόµενος που δεν πα-
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ρεµποδίζει τον φορολογικό έλεγχο δεν έχει το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης, ενώ ένας ελεγχόµενος που τον παρεµποδίζει µε βία θα το δικαιούται. Εδώ νοµίζω ότι πρέπει να µας εξηγήσετε, κυρία Υπουργέ, τι σκοπιµότητα έχει αυτή η διάκριση. Επιπλέον, η φράση της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/
1997 πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να αντικατασταθεί από τη
φράση της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου.
Θετικοί είµαστε στην τροπολογία 989 µε την οποία γίνονται
αποσαφηνίσεις στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τις οργανωµένες
χοντρικές αγορές νωπών προϊόντων.
Επίσης, θετικοί είµαστε και στην τροπολογία 994 για την παραχώρηση του στρατοπέδου Παύλου Μελά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µια παραχώρηση ανάσα για τους κατοίκους της
δυτικής Θεσσαλονίκης, κάτι που πρέπει να γίνει άµεσα και να
προχωρήσουµε στην αξιοποίηση της συγκεκριµένης έκτασης.
Αντίθετα, είµαστε αρνητικοί στην τροπολογία 983 για την ειδική αγωγή. Κατ’ αρχάς έχει ενδιαφέρον ότι στην αιτιολογική έκθεση παραδέχεστε πως οι είκοσι χιλιάδες µόνιµες προσλήψεις
που έχετε εξαγγείλει στην παιδεία δεν πρόκειται να γίνουν όσο
εσείς θα είστε στην Κυβέρνηση. Άρα για µια άλλη φορά άνθρακες ο θησαυρός.
Κατά δεύτερον, εµείς έχουµε καθαρή θέση ότι προτεραιότητα
διορισµού θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτικοί µε βασικό πτυχίο
στην ειδική αγωγή για τον απλούστατο λόγο ότι οι συγκεκριµένοι
άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν πουθενά αλλού, δεν έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν στη γενική εκπαίδευση. Άρα η Δηµοκρατική Συµπαράταξη στηρίζει τη ρύθµιση
που έκανε ο Ανδρέας Λοβέρδος τον Αύγουστο του 2014 ως
Υπουργός Παιδείας.
Τέλος, θέλω να πω δυο λόγια και για την τροπολογία 982 που
κατέθεσε ο συνάδελφος ανεξάρτητος Βουλευτής Γιώργος Καρράς για τα δάνεια σε ξένο νόµισµα. Έχω ενηµερωθεί µε σχετικό
υπόµνηµα και εγώ από τον Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού
Φράγκου και αν είχε έρθει νωρίτερα η τροπολογία στη Βουλή,
θα είχαµε την ευκαιρία να τους ακούσουµε και στην ακρόαση φορέων.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει πει σε όλους τους τόνους
ότι χρειάζεται άµεσα λύση το θέµα των στεγαστικών δανείων που
έχουν συναφθεί µε ρήτρα ελβετικού φράγκου. Έχουµε καταθέσει στον δηµόσιο διάλογο εδώ και αρκετούς µήνες την πρότασή
µας για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, η οποία περιλαµβάνει ειδική µέριµνα για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν υπέρογκα ποσά λόγω της µεταβολής
της ισοτιµίας των δύο νοµισµάτων. Οι οφειλές τους σε µια περίοδο τεράστιας οικονοµικής κρίσης αύξησαν σηµαντικά και τις
µηνιαίες δόσεις και στο άληκτο κεφάλαιο. Επειδή λοιπόν η τροπολογία του συναδέλφου κινείται στο πολιτικό πλαίσιο που έχουµε θέσει, σας καλούµε, κύριε Υπουργέ, να την κάνετε αποδεκτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε Αρβανιτίδη. Ήσασταν άψογος στον χρόνο.
Προχωρούµε στον ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής, τον συνάδελφο κ. Γεώργιο Γερµενή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ευχαριστώ.
Το προτεινόµενο νοµοθέτηµα και η οδηγία η οποία ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία, υποτίθεται ότι στοχεύει στη θέσπιση κανόνων σχετικά µε τη διαφάνεια και τη σύγκριση των τελών που χρεώνουν στους καταναλωτές οι τράπεζες για τη χρήση
των λογαριασµών πληρωµών. Ασχολείται δηλαδή µε διαδικαστικού τύπου ζητήµατα, ενώ την ίδια στιγµή δίνει την ψευδαίσθηση
στους πολίτες καταναλωτές ότι, δήθεν, τους παρέχει πληροφόρηση, γνώση και δυνατότητα να συγκρίνουν τέλη και επιβαρύνσεις που θα τους επιβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα, έτσι
ώστε να πιστεύουν ότι έχουν, δήθεν, την επιλογή για το ποια τράπεζα να διαλέξουν, που και η αυτή η τράπεζα µε τη σειρά της θα
τους χρεώσει για άλλη µια φορά. Στην πραγµατικότητα, απλώς
κατοχυρώνεται η ασυδοσία και το ανεξέλεγκτο των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και του οικονοµικού διευθυντηρίου των
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Βρυξελλών σε βάρος των πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών.
Υποτίθεται ότι µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα λαµβάνονται
µέτρα για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά µε τα τέλη που
επιβάλλονται στους λογαριασµούς πληρωµών από τα πιστωτικά
ιδρύµατα. Καµµία αναφορά όµως δεν γίνεται στη σκοπιµότητα
και στον καταχρηστικό χαρακτήρα και κυρίως στο ποσό που θα
χρεώνουν τους καταναλωτές. Παράλληλα, δεν αναφέρεται πουθενά η πρόθεση να µειωθούν τα συγκεκριµένα τέλη και οι επιβαρύνσεις, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των πολιτών,
οι οποίοι έχουν υπερχρεωθεί από τους ιδίους παρόχους αυτών
των υπηρεσιών. Η ουσιαστική ελάφρυνση είναι ανέφικτη, εφόσον
η µοναδική επιλογή που δίνεται στον Ευρωπαίο πολίτη καταναλωτή είναι απλώς να επιλέξει µόνος του ποια τράπεζα θα τον εκµεταλλεύεται και θα συνεχίζει να πλουτίζει εις βάρος του.
Καµµία δυνατότητα επιλογής δεν έχει ο οποιοσδήποτε τολµήσει να αναπτύξει παραγωγική οικονοµική δραστηριότητα σε µια
Ευρώπη υποταγµένη στους γραφειοκράτες και στους τοκογλύφους των Βρυξελλών. Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη λοιπόν για
τους λαούς της Ευρώπης, µε µόνο σκοπό τη διασφάλιση του
κέρδους των τραπεζών και ενός πανευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, το οποίο δρα σε βάρος των εθνικών οικονοµιών.
Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για έλεγχο
από τα αρµόδια όργανα του κάθε κράτους µέλους µπορεί να
οδηγήσει ακόµα και στην εµφάνιση παράνοµων και ανεξέλεγκτων οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Ευρώπη θα καταστεί ευάλωτη στην οικονοµική διείσδυση του
κάθε επιτήδειου, καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε ασφαλιστική
δικλίδα και οποιοσδήποτε ελεγκτικός µηχανισµός που θα µπορούσε να τον αποτρέψει.
Επιπρόσθετα, το νοµοθέτηµα αυτό αποτελεί µια ακόµη ευκαιρία για την ενίσχυση του κοµµατικού σας στρατού, θεσπίζοντας
νέες θέσεις, µε σκοπό να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για ρουσφέτια, ακόµη και τροπολογίες, προκειµένου να περάσουν όσο πιο
αθόρυβα γίνεται.
Οι διατάξεις στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου θα µπορούσαν ίσως να λειτουργήσουν προς όφελος των καταναλωτών και
να συµβάλουν θετικά προς την κατεύθυνση των οικονοµικών και
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, εάν εφαρµόζονταν σε µια οικονοµία και σε µια αγορά η οποία θα διέπετο από συγκεκριµένους κανόνες και θα προσέφερε τη δυνατότητα στους πολίτες
να συναλλάσσονται και να δραστηριοποιούνται οικονοµικά και
επαγγελµατικά µέσα σε ένα καθεστώς ασφάλειας και σταθερότητας.
Όµως στην περίπτωση της χώρας µας κάθε είδους οικονοµική
δραστηριότητα έχει τελειώσει λόγω των µνηµονιακών πολιτικών.
Η υπερχρέωση και τα κόκκινα δάνεια έχουν προκαλέσει οικονοµική ασφυξία στην αγορά και έχουν ακυρώσει κάθε προσπάθεια
οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης.
Επιπλέον, τα περίφηµα capital control δεν αφήνουν περιθώριο
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και έχουν ως συνέπεια να
θεωρούνται οι Έλληνες πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας
στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι υποκρισία, λοιπόν, να νοµοθετούµε σήµερα για θέµατα
διαδικαστικά, τη στιγµή που φλέγοντα ζητήµατα απασχολούν
τόσο τους απλούς καταναλωτές όσο και όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας και στους επαγγελµατικούς εµπορικούς και παραγωγικούς κλάδους της εθνικής µας οικονοµίας.
Ιδιαίτερα µάλιστα, όταν αυτά τα διαδικαστικά θέµατα στην ουσία
θα διασφαλίσουν τα συµφέροντα των τραπεζών και όχι των πολιτών.
Συγκεκριµένα, το άρθρο 18 χρησιµοποιεί τον όρο «εύλογο» για
τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στους καταναλωτές, δίχως όµως να εξειδικεύει ποια είναι ακριβώς τα όρια αυτών
των «εύλογων» επιβαρύνσεων, ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές, οι οποίοι για πολλές δεκαετίες έχουν πληρώσει, δίχως
να υπάρχει ανάγκη, ανυπολόγιστα ποσά στα πιστωτικά ιδρύµατα,
που τα επέβαλλαν µονοµερώς µε καταχρηστικές, επαχθείς και
παράνοµες χρεώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γερµενή, την
ανοχή σας για δεκαπέντε δεύτερα.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Μάλιστα.
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 επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Μεσαριάς Σαντορίνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ευχαριστώ, κύριε Γερµενή, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Δεν µπορεί, για παράδειγµα, η ρύθµιση για την οποία µιλάµε σήµερα, η οποία αναφέρεται στο δελτίο πληροφόρησης που χορηγείται από τις τράπεζες στους
καταναλωτές, να χρησιµοποιείται ως άλλοθι για να καλύψει τις
ευθύνες ενός πολιτικού και χρηµατοπιστωτικού κατεστηµένου,
το οποίο για πολλά χρόνια έχει οδηγήσει τους καταναλωτές στην
υπερχρέωση και στην οικονοµική καταστροφή.
Δεν είναι δυνατόν οι εκπρόσωποι ενός συστήµατος, το οποίο
όχι µόνο ανέχθηκε, αλλά και προώθησε την απάτη των δανείων
σε ελβετικά φράγκα, καταστρέφοντας δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες, να εµφανίζονται τώρα ως αυτόκλητοι προστάτες των
καταναλωτών ασχολούµενοι µε µικρότερης σηµασίας θέµατα.
Η Χρυσή Αυγή δεν δέχεται να συµµετάσχει σε µια τέτοιου είδους κοροϊδία εκ µέρους της Κυβέρνησης και κατά των καταναλωτών και δανειοληπτών και λογικό είναι να καταψηφίσουµε το
εν λόγω νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά τα άρθρα µιλήσαµε διεξοδικά κατά τη διάρκεια
της επιτροπής. Σήµερα θα αναφερθώ συγκεκριµένα σε δύο άρθρα, στο άρθρο 27 και στο άρθρο 29, που είναι αυτά που µας κάνουν τη µεγαλύτερη εντύπωση.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 27 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τον τρόπο που καταβάλλεται η µισθοδοσία σε περιπτώσεις µετατασσόµενων ή αποσπασµένων υπαλλήλων από θέσεις της Γενικής Κυβέρνησης σε θέσεις µη καλυπτόµενες από τον τακτικό
προϋπολογισµό, µέσω µεταφοράς κονδυλίων σε διαφορετικούς
κωδικούς ή φορείς ειδικής επιχορήγησης προς τους οποίους
λαµβάνουν χώρα οι µετατάξεις ή οι αποσπάσεις.
Εδώ πρόκειται για διάταξη η οποία αφήνει ανοιχτό το έδαφος
σε αδιαφανείς διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά στη µεταφορά
κονδυλίων και στις αναφερόµενες επιχορηγήσεις χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς εποπτείας από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Ταυτόχρονα προκαλεί επιβάρυνση στον Προϋπολογισµό και ενισχύει την γραφειοκρατία. Φυσικά και είµαστε κατά.
Στο άρθρο 29 που µόλις ανέφερα, εξαιρούνται από το ανώτατο όριο οι πάσης φύσεως αποδοχές που λαµβάνουν ο Γενικός
Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους. Πρόκειται για µία ρύθµιση
προκλητική, ενδεικτική του θράσους µε το οποίο η Κυβέρνηση
στέκεται απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία. Την ίδια στιγµή που
οι Έλληνες πολίτες εξοντώνονται οικονοµικά, στερούµενοι ακόµη και τα στοιχειώδη, οι κυβερνητικοί «φωστήρες» νοµοθετούν
επί της ουσίας την κατακόρυφη αύξηση των απολαβών κάποιων
εκ των πλέον υψηλόµισθων κυβερνητικών στελεχών.
Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, θα πούµε να πάρετε αυτά τα στελέχη
που παίρνουν αυτούς τους παχυλούς µισθούς και να τους πάτε
µία βόλτα στο Αιγάλεω, στο Περιστέρι, στο Πέραµα, στις λαϊκές
γειτονιές για να δουν και να δείτε όλοι µαζί πού ζει η ελληνική
κοινωνία και µετά να αποφασίσετε για τους παχυλούς µισθούς
που θα δίνετε σε αυτούς τους κυρίους.
Εγώ το µόνο που έχω να πω από αυτό εδώ το Βήµα είναι: Αίσχος!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε µε τον
ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ.
Αθανάσιο Βαρδαλή.
Έχετε τον λόγο, κύριε Βαρδαλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι Βου-
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λευτές, που αφορά δηλαδή την ενσωµάτωση της οδηγίας 2014/
92, τα πράγµατα νοµίζω είναι ξεκάθαρα. Η ίδια η οδηγία έχει στόχο να συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη, να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να εφαρµοστούν οι τέσσερις
ελευθερίες της Συνθήκης του Μάαστριχτ, δηλαδή η ελεύθερη
κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών
και των κεφαλαίων.
Η συγκεκριµένη οδηγία είναι καθοριστικής σηµασίας, γιατί καθιερώνει ενιαίους κανόνες για να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της
«χαµηλής κινητικότητας των καταναλωτών» -αυτά λέγονται στην
αιτιολογική έκθεση- µέσα από τη σύγκριση των υπηρεσιών λογαριασµών πληρωµών των σχετικών τελών µε την παροχή κινήτρων για την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών, καθώς και το
άνοιγµα λογαριασµών πληρωµών σε διασυνοριακό επίπεδο. Και
είναι καθοριστικής σηµασίας γιατί ανοίγει νέες κερδοφόρες αγορές για το µεγάλο κεφάλαιο.
Αυτή η οδηγία είναι ενταγµένη σε µία γενικότερη πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση της δράσης του κεφαλαίου. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται µέτρα όπως η ενιαία
αγορά για ενυπόθηκα δάνεια, να υπάρχει ανεµπόδιστη επιλογή
φορέα δανεισµού ανεξάρτητα από χώρα, η πρόταση για χώρο
ενιαίων πληρωµών, όπου περιλαµβάνεται ο ενιαίος λογαριασµός
για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις επιχειρήσεις και τέλος
η διευκόλυνση της διασυνοριακής διακίνησης χρήµατος στις
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτόχρονα, προωθείται ακόµη µεγαλύτερη στήριξη του χρηµατιστηριακού κεφαλαίου, των συγχωνεύσεων, των εξαγορών,
της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης παραπέρα του κεφαλαίου.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα κριτήρια σύγκλισης και η πολιτική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων έχουν
οργανική σύγκλιση στη µεταξύ τους σχέση. Για παράδειγµα, οι
αναδιαρθρώσεις υπηρετούν τις τέσσερις ελευθερίες, που είναι
η καρδιά της Οικονοµικής Νοµισµατικής Ένωσης και επικεντρώνεται στην εξής µία: την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων.
Όλα αυτά τα µέτρα έχουν οργανική σχέση µεταξύ τους, γιατί
υπηρετούν τις ανάγκες της συσσώρευσης, της αναπαραγωγής
του κεφαλαίου, της δυνατότητας να ανταπεξέρχεται στον οξύτατο ανταγωνισµό και µάλιστα σε περίοδο καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης. Ο ανταγωνισµός από την άλλη µεριά απαιτεί τη
µέγιστη ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και εµπορευµάτων.
Η Κυβέρνηση και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που
υποστηρίζουν τον δρόµο της εµβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ισχυρίζονται πως από τη συγκεκριµένη οδηγία θα ωφεληθούν οι καταναλωτές, γιατί µέσα από την ανάπτυξη του ανταγωνισµού θα µειωθούν τα τέλη, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν και
τη δυνατότητα να κάνουν σύγκριση του ύψους αυτών των τελών
και άρα να επιλέγουν την πιο συµφέρουσα γι’ αυτούς λύση.
Και όλα τα παραπάνω, τα λέτε τη στιγµή που ετοιµάζεστε να
µειώσετε και άλλο τις συντάξεις, το αφορολόγητο των λαϊκών
στρωµάτων και στην πράξη να µειώσετε και άλλο το πραγµατικό
εισόδηµά τους.
Όµως η αιτιολογική έκθεση γι’ αυτό το ζήτηµα είναι και εδώ
ξεκάθαρη. Λέει τα εξής: «Τα εν λόγω µέτρα θα παράσχουν κίνητρα για την είσοδο των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών στην
εσωτερική αγορά και θα διασφαλίσουν ισότιµους όρους ανταγωνισµού, για να υπάρξει αποδοτική κατανοµή πόρων στο εσωτερικό της αγοράς λιανικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών».
Άρα µε απλά λόγια, αυτό που πρωτίστως τους ενδιαφέρει στην
προκειµένη περίπτωση, είναι πώς θα βρουν διέξοδο να επενδυθούν λιµνάζοντα κεφάλαια στον συγκεκριµένο κλάδο, πώς θα
εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισµού αυτών των κεφαλαίων.
Αυτή είναι αλήθεια που πάτε να κρύψετε, ότι σε κάθε περίπτωση το βασικό που θα πρέπει να είναι εξασφαλισµένο είναι το κέρδος των τραπεζικών οµίλων και των παρόχων. Και αυτό το κέρδος θα προέλθει από τους εργαζόµενους καταναλωτές αυτών
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Μπορεί ενδεχοµένως στην
αρχή για ένα µικρό διάστηµα οι τιµές για ορισµένες υπηρεσίες
να µειωθούν πρόσκαιρα, όµως µε την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση, τη συγκέντρωση
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της πίτας σε λίγα χέρια, τα τέλη θα πάρουν και πάλι την ανηφόρα.
Άλλωστε, εσείς δεν ήσασταν που υποστηρίζατε πως µε την
ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση θα έρθει η σύγκλιση των οικονοµιών, των µισθών και
του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων;
Εσείς δεν µας βοµβαρδίζατε πως τα ιδανικά της αλληλεγγύης,
της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης ήταν αυτά που έδιναν ώθηση σε αυτή τη δυναµική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Τι αποδείχθηκε όλα αυτά τα χρόνια; Πως όλα αυτά που λέγατε
ήταν µια ουτοπία. Όχι µόνο σύγκλιση δεν είχαµε, αλλά το χάσµα
µεταξύ των οικονοµιών των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µεγάλωσε παραπέρα. Αυτό συνέβη γιατί παρά τις κοινές
στοχεύσεις των αστικών τάξεων των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωση, δεν µπορούσαν να αναιρέσουν την επίδραση του νόµου
της ανισόµετρης ανάπτυξης, την αλλαγή του συσχετισµού δυνάµεων µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον
ανταγωνισµό και τις αντιθέσεις που έχουν µεταξύ τους.
Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι η νοµισµατική συγκόλληση κρατών που έχουν διαφορετική οικονοµική ισχύ, διαφορετικό επίπεδο παραγωγικότητας, όχι µόνο δεν άµβλυνε αλλά όξυνε την
ανισοµετρία µεταξύ αυτών των χωρών. Μια απλή σύγκριση στην
πορεία της Γερµανίας και της Γαλλίας, δύο βασικών κρατών του
λεγόµενου «σκληρού πυρήνα», δείχνει ανάγλυφα αυτή την τάση
απόκλισης.
Γιατί δίπλα στα παραπάνω που αναφέρθηκαν υπάρχουν και
λειτουργούν οι οικονοµικές καπιταλιστικές κρίσεις, το κυνήγι του
µέγιστου ποσοστού κέρδους, ο νόµος της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου.
Η ανάπτυξη του ανταγωνισµού, που όλοι σας υποστηρίζετε
πως θα βγάλει τη χώρα από την καπιταλιστική οικονοµική κρίση,
έφερε τη συρρίκνωση µιας σειράς κλάδων. Προχώρησαν οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις. Αυξήθηκε το έλλειµµα του αγροτικού
εµπορικού ισοζυγίου. Λεηλατήθηκαν µισθοί και συντάξεις. Καταργήθηκαν εργατικές κατακτήσεις, όπως το οκτάωρο και οι
συλλογικές συµβάσεις. Έγιναν κανονικότητα οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ξηλώθηκε η κοινωνική ασφάλιση. Πάρθηκαν πίσω
µια σειρά από εργατικά δικαιώµατα.
Και τώρα, αλίµονο σε όσους σας πιστέψουν για µια ακόµη
φορά. Αλίµονο σε όσους ακόµα και τώρα δώσουν βάση στα λεγόµενά σας πως µε την εξασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης
κεφαλαίων, εµπορευµάτων, προσώπων και υπηρεσιών θα ωφεληθούν οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα. Έχει πλέον αποδειχθεί στην πράξη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί µια προωθηµένη καπιταλιστική ένωση, δηλαδή µια προωθηµένη µορφή
συµµαχίας των καπιταλιστικών κρατών στην Ευρώπη, µε στόχο
την ενίσχυση των δικών της µονοπωλίων.
Όλοι σας υποστηρίζετε πως το βάθεµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν µονόδροµος και µάλιστα χωρίς επιστροφή. Τώρα τι
έχετε να πείτε για τη συζήτηση που άνοιξε για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Λευκή Βίβλο, τις προτάσεις Γιούνκερ;
Εσείς δεν ήσασταν που προσπαθούσατε να πείσετε τον λαό πως
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θέσφατο, κάτι το οποίο υπάρχει πέρα
και έξω από την εξέλιξη, την ίδια την ταξική πάλη, τους συσχετισµούς των δυνάµεων;
Τίποτα από όλα αυτά που λέγατε, δεν ισχύει. Τίποτα δεν είναι
δεδοµένο. Το άνοιγµα της συζήτησης για Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετικών ταχυτήτων αποτελεί προσαρµογή στο εσωτερικό της
των δεδοµένων που έχει διαµορφώσει η ανισόµετρη ανάπτυξη
ανάµεσα στα κράτη–µέλη, σε µια προσπάθεια να µην χρεωθούν
τη χασούρα της διαχείρισης του ιδιωτικού και κρατικού χρέους,
την απαξίωση, δηλαδή, κεφαλαίου, που είναι αναγκαία για να
πάρει µπροστά η καπιταλιστική οικονοµία.
Το τι θα γίνει θα εξαρτηθεί από την έκβαση των ανταγωνισµών
ανάµεσα στις µερίδες του κεφαλαίου. Έχει αποδειχθεί, όµως,
στην πράξη πως η καπιταλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί
ένα συνεκτικό, σταθερό και µόνιµο σχήµα. Πώς έχουν έρθει τα
πράγµατα όµως! Εκεί που ήσασταν σχεδόν σίγουροι για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα ζείτε µε τον φόβο για το
αύριο, την αγωνία για το αβέβαιο µέλλον της ευρωζώνης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κατά τη γνώµη µας, το σίγουρο είναι πως υπάρχει διέξοδος
προς όφελος του λαού. Μόνο που αυτή η διέξοδος δεν έχει καµµία σχέση µε το παραµύθι της Κυβέρνησης και των άλλων κοµµάτων του ευρωµονόδροµου ότι θα µετατραπεί αυτή σε Ευρωπαϊκή Ένωση µε δηµοκρατική και κοινωνική ευαισθησία, µια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της φιλολαϊκής ανάπτυξης, ούτε, βεβαίως, µε το οπορτουνιστικό παραµύθι της σωτηρίας µε την
καπιταλιστική Ελλάδα της δραχµής.
Για τον εργαζόµενο λαό µόνη διέξοδος και λύση προς όφελός
του, είναι η συγκρότηση της κοινωνικής συµµαχίας, που µε την
ανασύνταξη και αντεπίθεση του εργατικού–λαϊκού κινήµατος
µπορεί να αλλάξει τους πολιτικούς και κοινωνικούς σχηµατισµούς, να ανατρέψει τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης, να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πάρει ο ίδιος ο λαός την
εξουσία και να την αξιοποιήσει για την ικανοποίηση των δικών
του αναγκών.
Έρχοµαι τώρα σε µερικές επισηµάνσεις για τις λοιπές διατάξεις και τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί.
Εδώ να πω και µια κουβέντα για κάτι που, εν πάση περιπτώσει,
συζητάµε σε κάθε νοµοσχέδιο. Μέχρι και πριν από δέκα λεπτά
ήρθαν άλλες δύο τροπολογίες. Η µία από αυτές µάλιστα είναι
πάνω από είκοσι σελίδες. Σε αρκετές από αυτές, όπως και σε αρκετά άρθρα, έχουµε τοποθετηθεί στις επιτροπές. Λόγω χρόνου
δεν θα αναφερθώ πάλι σε αυτές.
Θέλω να επισηµάνω ορισµένα ζητήµατα στις πιο σηµαντικές εν πάση περιπτώσει αυτές που θεωρούµε εµείς- από τις υπόλοιπες που δεν έχουµε τοποθετηθεί.
Κατ’ αρχάς για το άρθρο 29. Εδώ είναι προφανές πως πρόκειται για πρόκληση. Την ώρα που µειώνετε µισθούς και συντάξεις,
που είστε έτοιµοι να µειώσετε ακόµη περισσότερο το αφορολόγητο των λαϊκών στρωµάτων, έρχεστε και αυξάνετε τους µισθούς
του Γενικού Διευθυντή και του αναπληρωτή του στον Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους από 4.600 ευρώ, περίπου,
σε 8.315 ευρώ.
Επίσης, κατά τη γνώµη µας, είναι προκλητικό αυτοί που έχουν
φέρει σε αυτήν την κατάσταση τους εργαζόµενους -δηλαδή
αυτοί που κυβέρνησαν τα προηγούµενα χρόνια, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ- και εννοώ τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους µε τις µειώσεις στους µισθούς και τις συντάξεις, να
σηκώνουν τώρα την παντιέρα γι’ αυτό το ζήτηµα.
Εµείς είµαστε ξεκάθαροι. Αυτό που ζητάµε και αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να αυξηθούν οι µισθοί και οι συντάξεις, να
πάρουν πίσω αυτά που τους πήρατε στα επτά-οκτώ χρόνια της
κρίσης για να µπορέσουν να ζήσουν ανθρώπινα.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για
τους αναπληρωτές και την ειδική αγωγή. Εδώ, κατά τη γνώµη
µας –και δεν είναι καθόλου σπέκουλα, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Υπουργός, φαντάζοµαι δεν αναφερόταν στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα- υπάρχει µία κυνική οµολογία συνέχισης της αδιοριστίας
και των µετακινήσεων, τουλάχιστον µέχρι το 2020 -και λέω τουλάχιστον γιατί από εκεί και πέρα βλέπουµε τι θα γίνει. Αντί δηλαδή για µόνιµες προσλήψεις είκοσι χιλιάδων εκπαιδευτικών που
είχαν εξαγγείλει, τώρα δηλώνουν ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση θα συνεχιστεί µέχρι το 2020.
Τι µας είπε ο κύριος Υπουργός εδώ, παρουσιάζοντας την τροπολογία; Κατά τη γνώµη µας, για να καθησυχάσει τους εκπαιδευτικούς και το κίνηµά τους έταξε –προσέξτε!- όχι προσλήψεις,
αλλά ανακοινώσεις µετά το πέρας της αξιολόγησης. Θα κάνουµε
δηλαδή ανακοινώσεις, αν µας το επιτρέψουν και θα δούµε πότε
θα µπορέσουµε να κάνουµε προσλήψεις µόνιµου εκπαιδευτικού
προσωπικού.
Σε κάθε περίπτωση όµως οι προσλήψεις µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού είναι συνδεδεµένες µε το τρίτο µνηµόνιο που
έχετε ψηφίσει όλοι σας. Η όλη σας λογική αποσκοπεί ακριβώς
στη διαχείριση αυτού του ζητήµατος.
Δεύτερον, µας είπε ο κύριος Υπουργός πως έχει πέσει πολλή
σπέκουλα και κυρίως φαντάζοµαι πως αναφερόταν σε αυτούς
που διαµαρτύρονται, δηλαδή στους εργαζόµενους και τα συλλογικά τους όργανα, που διαφωνούν µε την παράταση αυτής της
απαράδεκτης κατάστασης µε τους αναπληρωτές.
Τι µας είπε; Βάλαµε δύο χρόνια και όχι ένα για την παράταση
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αυτού του καθεστώτος, γιατί αναπληρωτές θα χρειαζόµασταν
ακόµα και αν κάναµε µόνιµες προσλήψεις. Τότε, γιατί βάζετε δύο
χρόνια; Γιατί δεν βάζετε πέντε, δέκα χρόνια; Γιατί δεν το κάνετε
µόνιµο, αφού θα χρειάζεστε µόνιµα αυτή την κατάσταση;
Κατά τη γνώµη µας, έχει να κάνει µε το προηγούµενο θέµα που
σας είπα. Τώρα υποσχόµαστε προσλήψεις και µετά το 2020, που
το πιο πιθανό είναι να µην βρίσκονται και στην κυβέρνηση, -σε
εισαγωγικά- «έχει ο Θεός».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Έχει γίνει µια αµοιβαία µετάθεση και θα µιλήσει ο κ. Κατσιαντώνης από την Ένωση Κεντρώων πρώτα και ύστερα ο κ. Δηµήτριος Καµµένος.
Κύριε Κατσιαντώνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενσωµάτωση της σχετικής
οδηγίας είναι από κάθε άποψη ωφέλιµη για την ελληνική αγορά
των υπηρεσιών πληρωµών. Όµως για να προκύψει ωφέλεια, θα
χρειαστεί να βρεθεί κοινή πρόθεση από όλους για την υλοποίηση
των νέων δεδοµένων.
Θεωρώ κατ’ αρχάς δεδοµένο ότι η έναρξη ισχύος θα προσδιοριστεί µε τον χρόνο δηµοσίευσης του νόµου. Οµοίως, θεωρώ
χρήσιµο το να δοθεί ένα εύλογο χρονικό περιθώριο, για παράδειγµα τέσσερις µε έξι µήνες, σε σχέση µε την έναρξη ισχύος
των διατάξεων των άρθρων 14, δηλαδή περί πληροφόρησης σχετικά µε την υπηρεσία αλλαγής λογαριασµού και 20 παράγραφος
2 περί γενικών πληροφοριών για λογαριασµούς πληρωµών µε
βασικά χαρακτηριστικά και αυτό γιατί για τις συγκεκριµένες αλλαγές όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι θα πρέπει να υπάρξει διάστηµα
µετάπτωσης των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων και όχι µόνο
ιδρυµάτων πληρωµών.
Έτσι, δεν θα έχει κανείς µετά δικαιολογίες και ενστάσεις λέγοντας ότι δεν πρόλαβε να οργανώσει τα συστήµατά του, οπότε
θα είναι µονόδροµος η µετακύλιση της ωφέλειας στους καταναλωτές.
Κατά τα λοιπά, τα άρθρα που αφορούν στην ενσωµάτωση της
οδηγίας, θεωρώ ότι καλύπτουν τα απαιτούµενα για τη θέσπιση
του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου. Έτσι, λοιπόν, βλέπω ή τουλάχιστον προσδοκώ ότι έρχονται σε θετική κατεύθυνση γενικώς
οι επερχόµενες αλλαγές και θα τοποθετηθώ αναλυτικά.
Θετική είναι η θέσπιση, µε το άρθρο 2, του καταλόγου µε αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται µε λογαριασµό πληρωµών που υπόκεινται σε καταβολή τέλους.
Θετική είναι η πρόβλεψη, στο άρθρο 4, της υποχρέωσης των
παροχών υπηρεσιών πληρωµών να παρέχουν στον καταναλωτή
πριν την υπογραφή της σύµβασης το δελτίο πληροφόρησης, ως
προς τα επιβαλλόµενα τέλη για κάθε υπηρεσία.
Θετική, είναι, επίσης, η πρόβλεψη του άρθρου 7, ως προς τον
τρόπο της ενηµέρωσης των καταναλωτών µέσω διαδικτυακού πίνακα, ώστε να συγκρίνουν και να αξιολογούν τα τέλη που επιβαρύνονται. Θετικό είναι ότι η αρµοδιότητα τήρησης, ενηµέρωσης
και δηµοσίευσης του ως άνω διαδικτυακού πίνακα έχει ανατεθεί
στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε το άρθρο 21.
Σηµαντική, επίσης, είναι η δυνατότητα των καταναλωτών να
αγοράσουν λογαριασµό πληρωµών χωριστά από άλλα προϊόντα,
µε το άρθρο 8. Ωφέλιµη είναι η πρόβλεψη, στο άρθρο 10, να µπορούν οι καταναλωτές να ζητήσουν από τον λαµβάνοντα πάροχο
υπηρεσιών πληρωµών να µεταβιβάσει το σύνολο ή µέρος των εισερχόµενων µεταφορών πιστώσεων πάγιων εντολών για µεταφορές πιστώσεων ή εντολών άµεσης χρέωσης.
Εύστοχη είναι η πρόβλεψη, στο άρθρο 13, περί αποκατάστασης τυχόν ζηµίας των καταναλωτών, σε περίπτωση σφάλµατος
του παρόχου των υπηρεσιών πληρωµών.
Σηµαντική είναι η δυνατότητα για καταναλωτές που διαµένουν
νοµίµως στην Ευρωπαϊκή Ένωση να µπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις υπηρεσίες αίτησης για λογαριασµό
πληρωµών ή πρόσβαση σε αυτόν, ως και η σχετική υποχρέωση
των παρόχων να διαθέτουν λογαριασµούς πληρωµής µε βασικά
χαρακτηριστικά. Το βλέπουµε στα άρθρα 15 και 16.
Προσδοκία υπάρχει να δούµε στην πράξη, δωρεάν ή έναντι εύ-
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λογου τέλους, κατηγορίες υπηρεσιών όπως το βλέπουµε στο
άρθρο 17, για τις οποίες το τέλος θα καθορίζεται αφού οι αρµόδιες αρχές λάβουν υπ’ όψιν το εθνικό επίπεδο εισοδήµατος και
τον µέσο όρο των τελών που χρεώνουν τα τραπεζικά ιδρύµατα
στη Ελλάδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση µε λογαριασµούς πληρωµών, άρθρο 18.
Περαιτέρω, θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στο άρθρο 35, περί της
επέκτασης των φοροαπαλλαγών για όλες τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης, γιατί ακόµη δεν είµαι βέβαιος για το ύψος που θα φθάσει η απώλεια που θα προέλθει για
το δηµόσιο, ώστε να αντιληφθώ και να καταλάβουµε όλοι ποια
αντισταθµιστικά µέτρα θα επιβαρύνουν τους ήδη ταλαιπωρηµένους συµπολίτες µας.
Δεν λέω ότι δεν πρέπει να επέλθει αντιστοίχιση του φορολογικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης µε αυτό που ισχύει για άλλα διεθνή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα –και το έχω ζητήσει στην επιτροπή- να γνωρίζω µε αριθµούς την επερχόµενη απώλεια του
κρατικού ταµείου από αυτή την αλλαγή.
Για την προβλεπόµενη µε το άρθρο 29 χαριστική αύξηση στα
στελέχη του ΟΔΔΗΧ και δη του διπλασιασµού των αποδοχών του
γενικού διευθυντή και αναπληρωτή του, η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού µε 88.500 ευρώ ετησίως είναι πραγµατικά
απαράδεκτη. Μάλιστα τη φέρνετε την ώρα που πράττετε τα αντίθετα µε τις συντάξεις των χαµηλοσυνταξιούχων, µε την περικοπή του ΕΚΑΣ, µε τη διακοπή στα τρία χρόνια των συντάξεων
χηρείας και πολλά άλλα.
Επίσης, ως προς την τροπολογία για τις προσλήψεις που τελικά κόπηκαν και θα γίνουν µε αποσπάσεις και µετατάξεις για την
Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, συµφωνώ ότι
αυτές τελικά θα γίνουν µε την ισχύουσα διαδικασία της κινητικότητας στο δηµόσιο, καθώς οτιδήποτε άλλο είναι µη νόµιµο θεσµικά.
Επίσης, σε σχέση µε την τροπολογία που αφορά σε ρύθµιση
για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου για τις δίκες, θεωρώ
εν τέλει ότι προσκρούει σε θέµατα ισότητας µεταξύ του δηµοσίου και των ιδιωτιών που βρίσκονται σε αντιδικία µαζί του.
Σε σχέση µε την τροπολογία που αφορά τους εποπτευόµενους
από την Τράπεζα της Ελλάδας φορείς και το φορολογικό τους
καθεστώς, τις αναβαλλόµενες δηλαδή φορολογικές απαιτήσεις,
δεν είµαι βέβαιος αν τελικώς θα είναι προς όφελος των Ελλήνων
φορολογουµένων, γιατί εξακολουθεί να υφίσταται µία σηµαντική
εκκρεµότητα, αυτή της ρύθµισης των κόκκινων δανείων. Θα ήθελα πρώτα να δούµε τη ρύθµιση για τα κόκκινα δάνεια, να
δούµε τις τράπεζες να ρίχνουν χρήµα στην ελληνική αγορά και
να αναδιαρθρώνουν τα δάνεια των οφειλετών και µετά ας µιλήσουµε για να εξετάσουµε εκ νέου την αύξηση της πενταετίας που
ισχύει για τον αναβαλλόµενο φόρο σε πλάνο εικοσαετίας. Πού
ξέρετε; Μπορεί όταν δούµε αυτή τη ρύθµιση, τελικώς να µας εξυπηρετεί και η δεκαπενταετία. Μεταξύ µας, ποιος πιστεύει ότι
µετά από είκοσι χρόνια οι τράπεζες θα πληρώσουν φόρο και
πόσες απ’ αυτές τις τράπεζες θα υπάρχουν για να πληρώσουν;
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το 2014 εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπολίτευση, στηλιτεύατε κάθε τέτοια απόπειρα. Μάλιστα, κατηγορούσατε τη Νέα Δηµοκρατία που το έφερνε ως
ζητούµενο µέσα στο γνωστό mail Χαρδούβελη.
Τώρα, επί των άρθρων. Στα άρθρα 1 έως 26 θα ψηφίσουµε
«ναι». Το άρθρο 27, που αφορά στην κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας αποσπάσεων και µετατάξεων, θα το καταψηφίσουµε. Στο
άρθρο 28 λέµε «ναι». Στο άρθρο 29, που αφορά τον ΟΔΔΗΧ, δηλαδή την αύξηση µισθοδοσίας, λέµε «όχι». Στο άρθρο 30, επί
τροποποίησης δηµοσίου λογιστικού και τρόπου πληρωµής δαπανών, λέµε «όχι». Στο άρθρο 31 λέµε «όχι». Στο άρθρο 32, που
αφορά στην πρόβλεψη ότι η εισφέρουσα εταιρεία απαλλάσσεται
οριστικά από τον φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει
λόγω της εισφοράς ενεργητικού, εκτός αν µεταβιβάσει τους αποκτώντες τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της συνεισφέρουσας ενεργητικού, λέµε «ναι». Στο άρθρο 33 λέµε «ναι».
Στο άρθρο 34 λέµε «ναι». Στο άρθρο 35 που αφορά στη φοροαπαλλαγή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανά-
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πτυξης, θα ψηφίσουµε «παρών». Το άρθρο 36, που αφορά στην
παράταση της έναρξης ισχύος της διάταξης για βραχυχρόνιες
µισθώσεις, θα το καταψηφίσουµε. Όσον αφορά το άρθρο 37 για
το «Σταύρος Νιάρχος» είµαστε θετικοί και θα το ψηφίσουµε. Το
άρθρο 38 θα το ψηφίσουµε. Στο άρθρο 39 λέµε «ναι». Στο άρθρο
40 θα ψηφίσουµε «παρών», γιατί δηµιουργεί θέµα ανισότητας µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών που έχουν αντιδικία µε το δηµόσιο ή
µε τους φορείς του. Στο άρθρο 41 θα ψηφίσουµε «παρών». Στο
άρθρο 42 λέµε «όχι». Στο άρθρο 43 ψηφίζουµε «παρών». Στα άρθρα 44, 45 και 46 λέµε «ναι».
Όσον αφορά τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχουν
έρθει πάρα πολλές και, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν από
εµένα, πραγµατικά αυτό που συµβαίνει είναι απαράδεκτο, θα τοποθετηθεί ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος λεπτοµερώς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έχετε κι εσείς δικαίωµα δευτερολογίας, αν χρειαστεί. Οπότε, µπορεί κι εσείς να
τοποθετηθείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον ειδικό αγορητή από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες κ. Δηµήτριο Καµµένο, θα ήθελα να σας
κάνω µία ανακοίνωση.
Διαβάζω δύο επιστολές:
«Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση.
Κύριε Πρόεδρε, διά της παρούσης θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω εγγράφως ότι εντάσσοµαι στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Με εκτίµηση, Κωνσταντίνος Μπαργιώτας»
Ταυτόχρονα, υπάρχει και επιστολή αποδοχής, η οποία έχει ως
εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, σας ενηµερώνω ότι αποδέχτηκα την επιθυµία
του Ανεξάρτητου Βουλευτή Λάρισας Κωνσταντίνου Μπαργιώτα,
ο οποίος εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Με εκτίµηση, Φώφη Γεννηµατά»
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Θ’ - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν είναι έκπληξη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Εγώ δεν µίλησα περί έκπληξης ή µη έκπληξης. Μίλησα για µία ανακοίνωση
που ήθελα να κάνω. Δεν είπα «µία εκπληκτική ανακοίνωση». Είπα
«µία ανακοίνωση».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Συµφωνώ ότι είναι εκπληκτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Καµµένο, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Με κυνηγά το ΠΑΣΟΚ εµένα πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας κρατήσω το
ένα λεπτό που σας έχω φάει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όποτε είναι να µιλήσω, κάτι γίνεται µε το ΠΑΣΟΚ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Και το Ποτάµι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Και το Ποτάµι, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Καµµένο, µπορείτε να ξεκινήσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Με κυνηγάει. Όλο κάτι γίνεται µε
το ΠΑΣΟΚ και µε το Ποτάµι!
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο από την Ένωση Κεντρώων
που δέχτηκε να παραχωρήσω τη σειρά µου.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, έχοντας κάνει αρκετές εισηγήσεις
στο εν λόγω νοµοσχέδιο και σχέση µε τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχουµε πει σε όλες τις εισηγήσεις -και
δεν θα σας φάω τον χρόνο- ότι το υπερψηφίζουµε κατ’ άρθρο.
Είναι ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο.
Θα µείνω σε δυο-τρία σηµεία τα οποία είναι σηµαντικά. Θα
πρέπει απλώς για τα Πρακτικά να κάνω µια µικρή εξήγηση:
Τα άρθρα 32 και 33 αφορούν τη φορολογική αντιµετώπιση της
εισφοράς ενεργητικού, είναι ένα ζήτηµα το οποίο δεν έχει λυθεί
ποτέ ούτε φοροτεχνικά ούτε οικονοµικά. Δηµιουργούσε πολύ µεγάλο πρόβληµα στις µεταβιβάσεις εταιρειών, στις αξίες και στις
υπεραξίες. Ήταν δύσκολο να υπολογιστούν και οι υπεραξίες,
έτσι ώστε και οι φοροτέχνες να βγάζουν ένα κονδύλι και τον
τρόπο που θα φορολογούνται. Εξοµαλύνεται αυτή η διαδικασία
η οποία ήταν στρεβλή για πάρα πολλά χρόνια.
Για την EPRD είναι πολύ σηµαντικό να περάσει και υπερψηφίζουµε το άρθρο, γιατί πρέπει να έχει αυτού του είδους τη µεταχείριση, διότι, όπως είπα και σε προηγούµενη εισήγησή µου, η
EPRD δίνει µια ιδιαίτερα σηµαντική πιστοποίηση εµπιστοσύνης
στην ελληνική οικονοµία όπου και αν συµµετέχει.
Να θυµίσω ότι έχει συµµετάσχει και έχει αποφασίσει να συµµετάσχει και σε µελλοντικά έργα και πολλά project της Ελλάδας
και βάσει της πιστοποίησής της καλούνται εµµέσως και άλλοι
επενδυτές να ακολουθήσουν και πέφτει το ρίσκο της κάθε επένδυσης. Οπότε είναι πολύ σηµαντικό να διαχειριστούµε µε αυτόν
τον τρόπο τη συµµετοχή της και τα φορολογικά της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης.
Όσον αφορά τον ΟΔΔΗΧ, όπως είπα και την προηγούµενη
φορά στην εισήγησή µου, πέρα από κάθε λαϊκισµό, αλλά αντικειµενικά βλέποντας τον ρόλο του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, ο οποίος έχει να διαχειριστεί σε καθηµερινή και
εβδοµαδιαία βάση τη λήξη του χρέους, την αναδιάρθρωση του
χρέους, την ανακύκλωση του χρέους και τις πληρωµές των τοκοχρεολυσίων κάθε χρόνο, είναι τόσο σηµαντική δουλειά, τόσο
επικίνδυνη και τόσο στρεσοβόρα όπου προσωπικά έχω πει, επειδή τυγχάνει να έχω κάνει τη συγκεκριµένη δουλειά για κάποια
χρόνια στο εξωτερικό, ότι θεωρώ πολύ λογική και υπερψηφίζω,
γνωρίζοντας το «α» και το «ω» αυτής της δουλειάς, την επικινδυνότητά της και τη σοβαρότητά της, στο να αυξηθούν οι αµοιβές
του υπευθύνου στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους.
Να πω και κάτι άλλο. Επειδή θα έρθει και η συµφωνία µετά το
κλείσιµο της αξιολόγησης πολύ σύντοµα µέσα στον µήνα και η
συζήτηση για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους µε τους εταίρους, ο ρόλος του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
είναι εξαιρετικά σοβαρός και στρατηγικός. Εάν δεν υπάρχουν οι
τεχνοκράτες, όχι µόνον βάσει βιογραφικών, αλλά βάσει πραγµατικής πρακτικής εµπειρίας πάνω στις οθόνες διαχείρισης χρέους,
αγορών, τότε δεν θα έχει η ελληνική Κυβέρνηση την πληροφό-
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ρηση που χρειάζεται και τη στρατηγική και τη γνώση για να διαχειριστεί εξ ιδίων δυνάµεων και να χτίσει την επιχειρηµατολογία
της επάνω σε οποιαδήποτε πρόταση έρθει πάνω στο τραπέζι για
τη διαχείριση του ελληνικού χρέους, το οποίο θα έρθει σε συνδυασµό µελλοντικά και µε τη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων.
Εδώ να κάνω µια µικρή παρένθεση και να πω ότι οι τόκοι που
πληρώνουµε κάθε χρόνο, σε εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους,
πληρώνονται καθαρά από το πρωτογενές πλεόνασµα. Αυτό είναι
ένα πολύ σηµαντικό νούµερο, ένας δείκτης που µας δείχνει ότι
αυτήν τη στιγµή το 2%, το 1,75% ή το 3,5% του χρόνου και το
2019 είναι πάνω στο 180-182 δισεκατοµµύρια ευρώ ΑΕΠ ή 187
δισεκατοµµύρια, εάν έρθει η ανάπτυξη όπως την αναµένουµε,
και πηγαίνει και ξεπληρώνει αµιγώς τους τόκους και τίποτα άλλο.
Για να λέµε ότι θα µειώσουµε το πρωτογενές πλεόνασµα, πρέπει αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνετε, στην εξίσωση να µειωθεί ό
τόκος τον χρόνο, δηλαδή από τα 7 ή 6,5 ή 6 δισεκατοµµύρια τον
χρόνο να πέσει στα 3, 3,5, 4 δισεκατοµµύρια, έτσι ώστε να χρειαστεί µικρότερο πλεόνασµα για να πληρώσει µικρότερο τόκο.
Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει µε τη νέα αναδιάρθρωση του
χρέους, µε τις περιόδους χάριτος, τη µείωση των επιτοκίων, τα
swaps που θα κάνουµε µε τα οµόλογα που έχει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, έτσι ώστε να πέσει η εξυπηρεσιµότητα του
χρέους ανά έτος, έτσι ώστε να µπορούµε να πούµε πλέον ότι
χρειαζόµαστε λιγότερο πλεόνασµα για να πληρώσουµε το χρέος.
Γι’ αυτή τη δουλειά είναι αµιγώς το ΟΔΔΗΧ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε από τα σύντοµα επιχειρήµατά µου, είναι πολύ σηµαντικό
να προχωρήσει έτσι και να υπάρχουν αντίστοιχες αµοιβές για ευνόητους λόγους.
Επίσης, θα ήθελα να συζητήσω την τροπολογία για τον αναβαλλόµενο φόρο των τραπεζών, την οποία θεωρώ εξαιρετικά σηµαντική. Η ρύθµιση αυτή διασφαλίζει ότι όταν κάνουµε ρύθµιση
κόκκινων δανείων, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 106 δισεκατοµµύρια, τα 107 δισεκατοµµύρια, τα 180 δισεκατοµµύρια αυτή τη
στιγµή -ας πούµε ότι τα εξήντα από αυτά ή τα εβδοµήντα µπορούν να µπουν στο καλάθι αναδιάρθρωσης, γιατί πολλά από
αυτά είναι πολύ παλιά και είναι ανεπίδεκτα είσπραξης και ρύθµισης, να µην µπω σε αυτή τη συζήτηση- µε όποιον τρόπο έχει προβλεφθεί η ρύθµιση αυτή µέσα από τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του SSM, αλλά και της Τράπεζας
της Ελλάδος, δεν θα έρθουν σε ρίσκο τα εποπτικά κεφάλαια της
τράπεζας. Αναφέροµαι στα κεφάλαια για τα οποία παλέψαµε,
όταν κουρεύτηκαν από το PSI και δανειστήκαµε µετά από τον
EFSF, για να καλύψουµε το κούρεµα των κεφαλαίων του ενεργητικού. Κάναµε και άλλες δύο ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, για να έχουµε ένα συγκεκριµένο ποσοστό εποπτικών κεφαλαίων.
Πηγαίνοντας στον αναβαλλόµενο φόρο σε βάθος εικοσαετίας,
εξοµαλύνεται αυτή η καµπύλη υποχρέωσης καταγραφής λογιστικά του αναβαλλόµενου φόρου και του φόρου ο οποίος βαρύνει την εταιρεία, έτσι ώστε να µη φανεί καµµία επίπτωση επάνω
στα εποπτικά κεφάλαια και πρακτικά να µη χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση. Εδώ, όµως, αυτό λύνει το θέµα και απαντά στο
γιατί στηρίζουµε και γιατί υπερψηφίζουµε µε δύναµη φωνής τον
αναβαλλόµενο φόρο σε αυτή την τροπολογία.
Από εκεί και πέρα, ήρθε χθες και το νοµοσχέδιο για τον εξωδικαστικό. Είναι µια πολύ µεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης. Να
πω ότι µετά από επτά χρόνια µνηµονίων και καταστροφής της
ελληνικής οικονοµίας -όπου παραλάβαµε 83 δισεκατοµµύρια
κόκκινα δάνεια το 2015, όταν στο τέλος του 2008 τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα ήταν 22 δισεκατοµµύρια- δηλαδή µέχρι να έρθουµε εµείς στην Κυβέρνηση, αυξήθηκαν τα δάνεια κατά περίπου 63 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεν είναι ένα νούµερα τα «κόκκινα» δάνεια. Όταν λέµε «κόκκινο» δάνειο, µιλάµε για «κόκκινες» επιχειρήσεις, µε ένα εκατοµµύρια εργαζόµενους, οι οποίοι έξτρα έχασαν τη δουλειά τους,
µαζί µε τους επιχειρηµατίες που έχασαν τη δουλειά τους. Αυτή
η όλη εξίσωση είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
Είναι απορίας άξιον γιατί δεν έγινε κάτι πέντε ή έξι χρόνια µνηµονίων. Γιατί δεν ήρθε ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα ρυθµίσει τα
κόκκινα δάνεια; Σας λέω ότι τα κόκκινα δάνεια ξεκίνησαν 22 δι-
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σεκατοµµύρια και µέχρι το 2015, που ήρθε στην κυβέρνηση η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έγιναν 83 δισεκατοµµύρια. Στη δική τους θητεία αυξήθηκαν κατά 62 µε 63 δισεκατοµµύρια. Θα µπορούσαν µαζί µε τους θεσµούς -γιατί υπάρχει το
γνωστικό αντικείµενο, υπάρχει το know how- να έχουν φέρει ένα
νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων. Ερχόµαστε να
το κάνουµε εµείς.
Δυστυχώς, επειδή η οικονοµία δεν είναι απλές φωτογραφίες σήµερα είναι 60 δισεκατοµµύρια, αύριο είναι 60 δισεκατοµµύρια
τα κόκκινα δάνεια-, αλλά είναι µια δυναµική διαδικασία -άνεργος
κόσµος, άµεσα και έµµεσα απώλεια εισοδήµατος από φυσικά
πρόσωπα, οικογένειες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, πιστωτές, τράπεζες και πόσο µάλλον και από το δηµόσιο από έµµεσους φόρους και άµεσους που θα µπορούσαν να εισπράξουν από όλα
αυτά τα κόκκινα δάνεια που δηµιουργήθηκαν- µπαίνει πλέον ένας
µπούσουλας.
Υπάρχουν παρατηρήσεις επάνω σε αυτό το νοµοσχέδιο που
ήρθαν για την καλυτέρευσή του. Θα καταθέσουµε κάποια στιγµή
ως Ανεξάρτητοι Έλληνες και κάποιες προτάσεις για ό,τι πιστεύουµε ότι είναι καλύτερο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Θα παρακαλούσα µαζί µε τον αναβαλλόµενο, εφ’ όσον περνάει
σήµερα από αυτό το νοµοσχέδιο και ο αναβαλλόµενους φόρος,
που βοηθάει τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων και των κεφαλαίων των τραπεζών, να έρθουµε όλοι οριζόντια στη Βουλή να
φέρουµε προτάσεις για αυτό το εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο του εξωδικαστικού συµβιβασµού, για να µπορέσει να έρθει η
ανάπτυξη στην Ελλάδα. Διότι ξεκοκκινίζοντας τα κόκκινα δάνεια
των τραπεζών, θα γίνει καλύτερη και η ελληνική οικονοµία, θα
δοθούν θέσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Υπάρχει η θέληση της Κυβέρνησης.
Το µεγαλύτερο και το πιο σηµαντικό παράδειγµα ήταν η περίπτωση του Μαρινόπουλου, όπου µόνο µε πρωτοβουλία αυτής
της Κυβέρνησης, ενώ χρόνιζαν τα ζητήµατα από το 2012 και το
2013 που ήταν δισεκατοµµύρια τα χρέη του οµίλου προς τις τράπεζες, ήρθαµε εµείς και το επιλύσαµε και δεν ζηµιώσαµε το δηµόσιο. Κουρεύτηκαν, επιµηκύνθηκαν τα χρέη. Γλυτώσαµε έντεκα
χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Αυτό σηµαίνει ρύθµιση κόκκινου δανείου. Αυτό σηµαίνει διαχείριση κόκκινου δανείου και ιδιωτικού χρέους. Κάνουµε και αυτό
το σηµαντικό εργαλείο σαν δοµή στην ελληνική Κυβέρνηση, ότι
κράτος, ιδιώτες, πιστωτές και εργαζόµενοι έρχονται στο τραπέζι
και όλοι κάνουν και εισφέρουν, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό πλάνο της χώρας και να µην καταστραφεί η οικονοµία.
Η Κυβέρνηση µας έφερε και αυτή τη λύση και είναι ένας µπούσουλας εξαιρετικά υγιής και σηµαντικός για το µέλλον.
Κύριε Πρόεδρε, θα σχολιάσω κάτι τελευταίο και τελειώνω.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σχολιάσω δύο κοµµάτια τροπολογιών, τα οποία θα τα συζητήσουµε. Το ένα έχει να κάνει µε τους
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς που έχουµε κάνει αρκετή συζήτηση και µε τον κ. Αλεξιάδη παλαιότερα και µε την αξιότιµη κ.
Παπανάτσιου. Είναι ένα θέµα το οποίο έπρεπε να λυθεί. Δίνουµε
την παράταση.
Υπάρχει µεγάλη µη κανονικότητα σε όλη αυτήν τη διαδικασία.
Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες συµπολίτες µας δικαιούχοι µερισµάτων σε οικοδοµικούς συνεταιρισµούς. Υπάρχει
η στρέβλωση ότι πηγαίνει ο ΕΝΦΙΑ στον Πρόεδρο, ο οποίος δεν
έχει τίποτα να κάνει µε τον ΕΝΦΙΑ του συνεταιρισµού όλου και
του έρχεται 300.000, 400.000 από το TAXIS και καταλαβαίνετε
τις συνέπειες, να µην το λαϊκίσουµε τώρα. Πρέπει να ρυθµίσουµε
και να λυθούν όλα τα ζητήµατα σιγά-σιγά. Θα τα λύσει αυτή η
Κυβέρνηση, διότι τα βρήκε. Δεν είχε γίνει τίποτα. Τα βρήκαµε.
Και µέσα στην οικονοµική στενότητα και µέσα στην ανέχεια των
νοικοκυριών και όλων των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία, έρχονται να προστεθούν και οι οικονοµικές στρεβλώσεις των παρελθόντων ετών, όχι µόνο των µνηµονίων, αλλά δεκαετιών θα
έλεγα, ειδικά µε τα Κτηµατολόγια και τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς.
Θα υπερψηφίσουµε και την τροπολογία του Υπουργείου Τουρισµού σε σχέση µε τα προγράµµατα συµπαραγωγής και συν-
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διαφήµισης, δεν το συζητούµε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο βοηθάει ο ιδιωτικός τοµέας, βάζει χρήµατα έτσι ώστε να βοηθήσει
το κράτος επάνω στη βαριά βιοµηχανία που είναι ο τουρισµός.
Κλείνοντας, έχω να κάνω µία παρατήρηση για την τροπολογία
που έχει έρθει από τον αξιότιµο κ. Καρρά σε σχέση µε το ελβετικό φράγκο. Είναι µία πολύ ευαίσθητη συζήτηση. Είναι µία πάρα
πολύ σηµαντική συζήτηση, που αφορά δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Έχω κάνει πάρα πολλές συναντήσεις τα τελευταία
δύο χρόνια µε τους ανθρώπους. Εδώ, πρέπει να πούµε, όµως,
ποιοι είναι οι κανόνες εµπλοκής, που λέµε εµείς στα οικονοµικά
και τι έχουµε στο τραπέζι.
Θα πρέπει να βρούµε έναν τρόπο –γιατί είπα πριν πώς ρυθµίζουµε τα δάνεια- πώς και γιατί φτιάχνουµε τον αναβαλλόµενο
φόρο, πώς ήρθε ο εξωδικαστικός συµβιβασµός να τα συµπληρώσει έτσι ώστε να µην χαθούν εποπτικά κεφάλαια από τις τράπεζες και θα πρέπει η ρύθµιση των κόκκινων δανείων του ελβετικού φράγκου –και όχι µόνο κόκκινων, υπάρχουν και άλλα που
εξυπηρετούνται, αλλά εξυπηρετούνται µε λάθος όρους, πολύ
ακριβά, σχεδόν τα µισά ή λίγο λιγότερο από τα µισά- να µην επηρεάσουν και αυτά τώρα τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.
Θα πρέπει να βρεθεί µία χρυσή τοµή. Δεν είναι εύκολο. Είµαστε σε µία διαβούλευση και µε τις τράπεζες και µε την Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών. Απλώς, θα πρέπει να ξέρουµε ότι έχει γίνει
και νόµος της Ελλάδας ο ν.4338/28-11-2016, όπου στο άρθρο 22
έχει ενσωµατωθεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν
υπάρχει αναδροµικότητα. Θα ισχύσει οτιδήποτε µπορούµε να κάνουµε σαν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οδηγία του
2014 που ενσωµατώσαµε, για οποιοδήποτε δάνειο ξένου νοµίσµατος, σε στεγαστικό κυρίως και οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε
ξένο νόµισµα, οποιαδήποτε συναλλαγµατική ισοτιµία µε το ευρώ
πηγαίνει πάνω σε ένα δανειακό πρόγραµµα, που αυτό θα έχει ιδιαίτερη µεταχείριση, ευνοϊκή και οτιδήποτε, από την ηµέρα εφαρµογής του νόµου και µετά και δεν έχει αναδροµικότητα προς τα
πίσω.
Αυτό τεχνικά και νοµικά το συζήτησα µε τον κ. Καρρά, που
είναι ειδικότερος εµού στα ελληνικά νοµικά -εγώ γνωρίζω λίγο
τα οικονοµικά νοµικά- να βρούµε την καλύτερη λύση. Και λέω ότι
πρέπει να βρεθεί µία λύση. Θα τη στηρίξουµε την τροπολογία.
Μόλις βρούµε τη λύση, το πώς θα ξεπεράσουµε την αναδροµικότητα και να δούµε πώς θα βοηθήσουµε τους Έλληνες φορολογούµενους, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί τα µάλα, πάρα-πάρα
πολλά χρόνια, από την καταστροφή της ελληνικής οικονοµίας,
την οποία προσπαθούµε τώρα, να επιλύσουµε.
Άρα, πρέπει να βοηθήσουµε το διαθέσιµο εισόδηµα του νοικοκυριού, το οποίο θα φέρει ηρεµία στην οικογένεια και το οποίο
θα φέρει κάποια στιγµή αύξηση και στην κατανάλωση, καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης. Όµως, θα φέρει και καλύτερες συνθήκες
ψυχολογίας της αγοράς, η οποία ψυχολογία της αγοράς είναι
και ο σηµαντικότερος παράγοντας για να πάει καλά µία οικονοµία, να πάει καλά µία χώρα, µαζί µε τη βεβαιότητα την οποία δηµιουργεί η Κυβέρνησή µας -µε την πάρα πολλή δουλειά που
κάνει επάνω σε όλα τα νοµοσχέδια- έτσι ώστε να χτίσουµε τη βεβαιότητα, να κλείσουµε την αξιολόγηση και να πάµε παρακάτω
την Ελλάδα. Διότι νοµίζω ότι οι Έλληνες το αξίζουν, αν µη τι άλλο, περισσότερο απ’ όλους τους Ευρωπαίους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµήτριο Καµµένο, ειδικό αγορητή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Προχωρούµε στον τελευταίο από τους ειδικούς αγορητές τον
κ. Γεώργιο Αµυρά, ειδικό αγορητή από το Ποτάµι.
Ορίστε, κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την χαρά κάποια χρόνια
της ζωής µου, τα µαθητικά, να ζω στη Θεσσαλονίκη για δουλειές
του πατέρα µου, πηγαινοερχόµασταν. Πηγαίναµε τότε στο
«Palais de Sports», στο «Αλεξάνδρειο», και παρακολουθούσαµε
και χαιρόµασταν µπασκετάκι, τον Γκάλη στις δόξες του. Όταν,
λοιπόν, έβαζαν εκατό πόντους ο Άρης, φωνάζαµε όλοι στις κερκίδες: «Εκατό, εκατό, κατοστάρα, εκατό».
Σήµερα, εδώ τώρα τι θα φωνάξουµε, που πριν από λίγο κατα-
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θέσατε τη χιλιοστή τροπολογία της παρούσας κοινοβουλευτικής
περιόδου; Το διανοείστε; Χίλιες τροπολογίες έως σήµερα από
την Κυβέρνηση και το κυβερνών κόµµα, φυσικά, για θέµατα σηµαντικά, για θέµατα που χρειάζονται ιδιαίτερης ρύθµισης, µε
βάθος και όχι µε τη γνωστή διαδικασία των τροπολογιών, τη διαδικασία του «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε».
Πριν από λίγο ήρθε µια τροπολογία, εκπρόθεσµη. Και δεν είναι
µια τροπολογία απλή. Είναι η Britannica. Και έχει πέντε Υπουργούς, πέντε τεράστια θέµατα που ρυθµίζονται. Θα σας αναφέρω
ενδεικτικά και να µου πείτε εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε
τον χρόνο και τη δυνατότητα, τι σηµαίνει, για παράδειγµα, η δυνατότητα κάλυψης από το εθνικό σκέλος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδοµών, του κ. Σπίρτζη
δηλαδή, της επιδότησης λειτουργίας του παραχωρησιούχου της
σύµβασης του έργου «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα» και κλάδος «Λεύκτρο-Σπάρτη». Έτσι τα περνάµε αυτά
τα θέµατα, µε µια τροπολογία στο πόδι, την τελευταία στιγµή;
Παραµένω στη Britannica των τροπολογιών, τη µητέρα όλων
των τροπολογιών, τη χιλιοστή τροπολογία αυτής της Κυβέρνησης. Εδώ έχει Υπουργείο Τουρισµού για θέµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης εργαζοµένων, εποχιακά ανέργων µε δυνατότητα κάλυψης από το εθνικό σκέλος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Έτσι θα µιλάµε για τον τουρισµό, για τον τρόπο που θα
επιµορφώσουµε τα στελέχη του τουρισµού ή που θα αντιµετωπίσουµε την ανεργία µε τροπολογίες τσόντα; Με συγχωρείτε, µε
την καλή έννοια βέβαια αναφέροµαι στη λέξη.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Σε µια τροπολογία µαζεύεται
το µισό Υπουργικό Συµβούλιο. Όπως σας είπα, ο κ. Σπίρτζης για
τους δρόµους και την επιδότηση του παραχωρησιούχου. Έχουµε
την κυρία Κουντουρά για το Υπουργείο Τουρισµού, όπως σας
είπα, όπου αναφέρεται ένα κοµµάτι αυτής της τροπολογίας. Όλα
αυτά σε µία τροπολογία. Τρίτον, υπηρεσία µετανάστευσης, υπερωριακή απασχόληση. Τέταρτον, υπερωριακή απασχόληση τώρα
για άλλο προσωπικό, των ειδικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, δηλαδή
ο κ. Χαρίτσης. Στην ίδια τροπολογία άλλος Υπουργός, ο κ. Χουλιαράκης. Καταργείται το αυτοτελές τµήµα προγραµµατισµού,
συντονισµού, παρακολούθησης και υλοποίησης των χρηµατοδοτικών µηχανισµών ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου.
Δεν γίνεται να κυβερνάτε έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Κυβέρνησης. Εννοείτε ότι εµείς θα την καταψηφίσουµε αυτή
την τροπολογία, αφού είναι πέντε σε ένα, το µισό υπουργικό συµβούλιο, για θέµατα σοβαρά, εκπρόθεσµη, χωρίς συζήτηση, χωρίς
επαρκή αιτιολόγηση κατά την άποψή µας. Είµαστε αρνητικοί και
µόνο για τον τρόπο που ήρθε.
Πάµε τώρα στα υπόλοιπα. Συζητάµε τώρα εδώ την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη
συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς
πληρωµών σε σχέση µε τις τράπεζες. Και λέµε, λοιπόν: Τι τράπεζες υπάρχουν σήµερα στην Ελλάδα; Σε τι κατάσταση βρίσκονται µετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις, δηλαδή µετά από την
ενίσχυσή τους και το φιλί της ζωής που όλοι οι φορολογούµενοι
µέσω του υστερήµατός τους και της φορολόγησής τους έδωσαν
στις τράπεζες για να υπάρξουν και να φύγουν από τη στενή και
τη γκρίζα περιοχή του φαντάσµατος;
Έχουµε, λοιπόν, τράπεζες τρεις φορές ανακεφαλαιοποιηµένες. Και µέσα στους τελευταίους δυόµιση µήνες έφυγαν τόσα
χρήµατα όσα είχαν µαζέψει οι τράπεζες µέσα σε έναν χρόνο, το
2016. Έφυγαν, δηλαδή, 4 δισεκατοµµύρια ευρώ τους τελευταίους δυόµιση µήνες. Τόσα ήταν περίπου τα χρήµατα που είχαν
µαζέψει από την επιστροφή κάποιου κλίµατος εµπιστοσύνης από
τους καταθέτες. Ο ρόλος των τραπεζών το γνωρίζετε ότι, δυστυχώς, δεν εκπληρώνεται εκ των συνθηκών, εκ των πραγµάτων: µια
αξιολόγηση που δεν κλείνει, µια κατάσταση πλήρους επενδυτικής άπνοιας και απραγίας. Και δίπλα σε αυτά έχουµε την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων, έχουµε τα µη ρυθµισµένα κόκκινα δάνεια που ο όγκος τους κινδυνεύει πλέον να συµπαρασύρει
και υγιείς επιχειρήσεις στον πάτο του πηγαδιού, έχουµε πτώση
τζίρου, έχουµε ένα τσάκισµα πραγµατικά της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Όλα αυτά έχουν υπογραφή, έχουν ονοµατεπώνυµο: Είναι Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καµµένος.
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Το πρωί άκουσα τον κ. Σκουρλέτη στον «ΣΚΑΙ» που έλεγε για
τη ΔΕΗ. Και µιλούσε για στηµένο διαγωνισµό, για ρεσάλτο –σηµειώνω- και βαποράκια συµφερόντων που θέλουν να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ ή επιβουλεύονται το µέλλον της ΔΕΗ. Οι πενήντα
τρεις από τη άλλη διέρρευσαν ότι ναι, στηρίζουν τον Σκουρλέτη.
Σε τι θέατρο πολιτικού παραλόγου ζούµε; Επικεφαλής των πενήντα τριών ο κ. Τσακαλώτος. Ο κ. Τσακαλώτος διαπραγµατεύεται µε τους δανειστές για το µέλλον της ΔΕΗ. Ο κ. Σκουρλέτης,
από την άλλη, σηκώνει ένα αντάρτικο, µάλλον για τα µάτια του
κόσµου που ακολουθεί ακόµα τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι στο τέλος είπε
ότι είναι συλλογικές οι αποφάσεις και θα ακολουθήσει. Ο µεν κ.
Τσακαλώτος διαπραγµατεύεται και φέρνει ένα σχέδιο για τη
ΔΕΗ, κατά τα λεγόµενα του κ. Σκουρλέτη καταστροφικό για τη
ΔΕΗ, αλλά και ο ίδιος άνθρωπος ως εκπρόσωπος των πενήντα
τριών εµµέσως κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό του.
Είναι ή δεν είναι θέατρο του παραλόγου αυτό; Θα προχωρήσει
η χώρα έτσι µπροστά, εάν δεν πατήσουµε σε καθαρές κουβέντες, εάν δεν βρούµε τα πεδία κοινής συνεννόησης όλων των πολιτικών δυνάµεων για να πάµε λίγο πιο µπροστά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι τώρα στις παρατηρήσεις για το νοµοσχέδιο. Στο πρώτο µέρος, δηλαδή στα άρθρα
από 1 έως 26, µας βρίσκει σύµφωνους. Έχω κι εδώ βέβαια αρκετές παρατηρήσεις, τις οποίες είχα κάνει και κατά τη διάρκεια
των συνεδριάσεων των επιτροπών και θα τις ξεκινήσω σιγά-σιγά
και µία-µία.
Πρώτα απ’ όλα, κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Η ενσωµάτωση
αυτής της ευρωπαϊκής οδηγίας είναι καλή, είναι θετική, διότι
διορθώνει την έλλειψη διαφάνειας και συγκρισιµότητας των
τελών λογαριασµών πληρωµών. Καλύπτει, επίσης, δυσκολίες αλλαγής λογαριασµού πληρωµών που δηµιουργούσαν προβλήµατα
στον καταναλωτή και αντιστοίχως αυτά συνέβαλαν στον χαµηλό
ανταγωνισµό στον τοµέα των λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών.
Η οδηγία, λοιπόν, στο άρθρο 5 προβλέπει υποχρέωση των παρόχων των υπηρεσιών πληρωµών να παρέχουν στον καταναλωτή
σε ετήσια βάση κατάσταση όλων των τελών που έχουν καταβάλει. Στο άρθρο 5 του νοµοσχεδίου γίνεται τουλάχιστον λόγος για
τριµηνιαία βάση παροχής. Εγώ το βρίσκω θετικό αυτό. Δεν σας
το λέω για αρνητικό.
Στο άρθρο 7 της οδηγίας, τους διαδικτυακούς τόπους σύγκρισης µπορεί να τους διαχειρίζεται είτε ιδιωτικός φορέας είτε δηµόσια Αρχή. Στο άρθρο 7 του νοµοσχεδίου η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια Αρχή. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει
µε την αλλεργία της Κυβέρνησης προς κάθε τι ιδιωτικό.
Στο άρθρο 17 του νοµοσχεδίου προβλέπεται κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Οικονοµικών, που µπορεί
αυτή η απόφαση να επιβάλει στα πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας να παρέχουν στο πλαίσιο του λογαριασµού πληρωµών και
επιπλέον υπηρεσίες από τις βασικές. Αυτό δεν προβλέπεται στην
οδηγία. Θα ήθελα να ξέρω για ποιον λόγο το εντάξατε.
Επίσης, στο άρθρο 17 της οδηγίας, που δεν προβλέπεται στο
άρθρο 17 του νοµοσχεδίου, προβλέπεται η δυνατότητα στα
κράτη-µέλη να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύµατα να παρέχουν
στον καταναλωτή δυνατότητα υπερανάληψης. Σε εµάς δεν έχει
µεταφερθεί, εννοώ στο εθνικό δίκαιο, στο νοµοσχέδιο αυτή η
ρύθµιση. Θα ήθελα να ξέρω γιατί. Υποψιάζοµαι βέβαια, αλλά δεν
θα ήθελα να πάρω εγώ την ευθύνη να το πω.
Στο άρθρο 18 του νοµοσχεδίου προβλέπεται κάτι που δεν προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας. Ποιο, δηλαδή; Εύλογο τέλος, ώστε οι πάροχοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους λογαριασµούς πληρωµών µε κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Τα
κριτήρια για να προσδιοριστούν αυτά τα τέλη είναι το εθνικό επίπεδο εισοδήµατος και ο µέσος όρος των τελών που χρεώνουν
τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα για τις εν λόγω υπηρεσίες.
Το είπα και στις επιτροπές, ο µέσος όρος είναι αρκετά υψηλότερος απ’ ό,τι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός των τελών και των χρεώσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα, άρα µήπως µε
αυτόν τον τρόπο το εύλογο τέλος δεν θα είναι και πολύ εύλογο,
αλλά θα είναι περισσότερο φιλικό προς τις υψηλές χρεώσεις,
που µέχρι τώρα είχαν συνηθίσει οι τράπεζες να υποχρεώνουν
τους συναλλασσόµενους µαζί τους να καταβάλουν.
Επίσης, πάω λίγο στο νοµοσχέδιο εκεί όπου δεν περιλαµβά-
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νονται οι διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 28 της οδηγίας. Έχει
κάποια σηµαντικά πράγµατα η οδηγία σε αυτά τα άρθρα, τα
οποία όµως δεν έχετε ενσωµατώσει στο σχέδιο νόµου και µου
κάνει εντύπωση για ποιον λόγο γίνεται αυτό: Είναι η εναλλακτική
επίλυση διαφορών. Είναι ένα σηµαντικό σηµείο η εναλλακτική
επίλυση διαφορών. Για ποιον λόγο την έχετε απαλείψει; Επίσης,
ο µηχανισµός σε περίπτωση άρνησης πληρωµής λογαριασµού,
για τον οποίο όµως καταβάλλεται αντίτιµο. Τέλος, η επανεξέταση
που προβλέπει η οδηγία, κατόπιν έκθεση της επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας.
Πάω τώρα στο δεύτερο µέρος του σχεδίου νόµου. Το δεύτερο
µέρος του σχεδίου νόµου είναι ένας «κήπος της Εδέµ», ενδεχοµένως και της Βαβέλ, γιατί έχει ετερόκλητα πράγµατα. Έχει µισθολογικά θέµατα υπαλλήλων του δηµοσίου και στελεχών,
ζητήµατα φορολογίας, ζητήµατα των ΔΕΚΟ.
Το άρθρο 27 αναφέρεται στην κάλυψη δαπανών, µισθοδοσίας,
αποσπάσεων και µετατάξεων υπαλλήλων, εποπτευόµενων φορέων. Δηµιουργεί ένα δηµοσιονοµικό κόστος, έστω µόνο για το
ένα έτος που διενεργείται η απόσπαση ή η µετάταξη και διευθετεί κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις για την κινητικότητα, εν γένει
σε όλο τον κρατικό τοµέα και όχι µόνο σε φορείς που επιχορηγούνται από τον προϋπολογισµό.
Το άρθρο 29, για το οποίο έχει γίνει µεγάλη κουβέντα είναι το
άρθρο που διπλασιάζει τις αποδοχές του γενικού διευθυντή και
του αναπληρωτή του στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους. Εµείς είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σε αυτό. Όχι
στο διπλασιασµό της αµοιβής. Αυτή η αύξηση των αποδοχών
τους θα προκαλέσει –φοβόµαστε- πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις και για άλλες σηµαντικές υπηρεσίες, όπως ανεξάρτητες αρχές, διοικητικές αρχές, ελεγκτικά σώµατα και άλλα νοµικά πρόσωπα. Θα ήθελα να ξέρουµε, λοιπόν, ότι ανοίγουµε το δρόµο για
να ακολουθήσουν και άλλα στελέχη της ανώτερης δηµόσιας διοίκησης για το διπλασιασµό της αµοιβής τους. Είναι εν έτει 2017
εποχή για να διπλασιάζει το ελληνικό δηµόσιο µισθούς διορισµένων, επιλεγµένων από την Κυβέρνηση προσώπων να καταλάβουν
αυτές τις θέσεις; Δεν νοµίζω. Για ελάτε και εναρµονιστείτε λίγο
µε το τι γίνεται έξω στην αληθινή ζωή και την πραγµατική οικονοµία και κοινωνία.
Στο άρθρο 30 επίσης θα ψηφίσουµε «όχι». Τροποποίηση του
δηµόσιου λογιστικού: Αντί να περιορίσετε, αυξάνετε τις εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων. Γιατί το κάνετε αυτό; Πού ζούµε δηλαδή; Ζούµε ακόµα στο πρωτόκολλο,
τη σφραγίδα και τη χαρτούρα; Εδώ θα έπρεπε να ακολουθήσουµε το παράδειγµα άλλων χωρών, όπως της Εσθονίας για παράδειγµα, που έχει ηλεκτρονικό αρχείο, online σύνδεση όλων
των υπηρεσιών αλλά και της συναλλαγής του πολίτη µε το δηµόσιο. Γιατί δεν το κάνουµε και φέρνουµε εξαιρέσεις που λέµε
«από την ηλεκτρονική διαχείριση εξαιρείται αυτό και εκείνο και
το άλλο». Αυτή είναι µια προχειρότητα, που καταστρατηγεί το
στόχο της καθολικής εφαρµογής του δηµόσιου λογιστικού, άρα
και του δηµοσίου ελέγχου.
Θα έλθω, γιατί τελειώνει ο χρόνος, σε µερικά ακόµα άρθρα.
Το άρθρο 31, ρυθµίζει συστήµατα εσωτερικής οργάνωσης και
εσωτερικού ελέγχου των ΔΕΚΟ. Είναι στη σωστή κατεύθυνση,
για να µην νοµίζετε ότι σας κάνω µόνο κριτική µε αρνητικά ελατήρια. Καθόλου. Ωστόσο -και αν θέλετε ακούστε µας-, δεν παρουσιάζει τα απαραίτητα εχέγγυα αντικειµενικότητας και διαφάνειας, αφού τελικά ο Υπουργός είναι αυτός που στο τέλος θα
αποφασίσει σχετικά µε όλα αυτά τα θέµατα, δηλαδή για πόσες
εταιρείες και ποιες εταιρείες εσωτερικού ελέγχου µιλάµε, ποιες
υπηρεσίες υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση, τι κόστος συνεπάγεται για τον προϋπολογισµό. Να, κάποια από τα πρώτα
ερωτήµατα.
Θα παραλείψω κάποια άρθρα. Εννοείται ότι συµφωνούµε και
µε το άρθρο 32, που τη θεωρούµε µια θετική νοµοθετική εξέλιξη
και µε το άρθρο 33, που διορθώνει κάτι που είχε διπλο-προβλεφθεί στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Βλέπουµε θετικά και
το άρθρο 34, καθώς και τα υπόλοιπα 35 και 36.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τις τροπολογίες θα µιλήσω
αργότερα. Ήδη σας έδωσα µια πρώτη εικόνα για το πώς αντι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λαµβάνοµαι εγώ τα θέµατα αυτά. Εντωµεταξύ, βλέπω τον κ.
Βίτσα και ανησυχώ. Γιατί είστε εδώ, κύριε Βίτσα; Ποια είναι η
τροπολογία που έχετε έλθει να υποστηρίξετε; Είστε ο χιλιοστός
πρώτος; Θα κάνετε ποδαρικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα το µάθετε σε
λίγο, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα το µάθω σε λίγο, αγαπητέ Πρόεδρε.
Βεβαίως. Απλά έχουµε µια πολύ καλή επικοινωνία µε τον κ. Βίτσα
και γι’ αυτό µου επιτρέπει λίγο το χιούµορ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε ότι το σχέδιο νόµου
έχει µερικά καλά, θετικά στοιχεία. Έχει και µερικά αρνητικά.
Εµένα µε απασχολεί πάρα πολύ ο τρόπος της νοµοθέτησης µέσω τροπολογιών. Δεν γίνεται να πας στην Καλαµάτα µέσω Θήβας. Πας απευθείας από την Εθνική Οδό Αθηνών-Καλαµάτας.
Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση οφείλει να κοιτάξει να µην ανταγωνιστεί
τον εαυτό της και σπάσει το ίδιο της το ρεκόρ, των χιλίων τροπολογιών ανά µία σύνοδο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή από το Ποτάµι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Υπουργέ, θέλετε τον λόγο εσείς ή ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα για τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, έχετε τον
λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν µε τις
τροπολογίες και να δούµε και το νοµοθετικό έργο της Κυβέρνησης από το παρελθόν µέχρι σήµερα.
Έτος 2014: Πενήντα έξι ψηφισθέντα νοµοσχέδια. Έτος 2015:
Τριάντα επτά ψηφισθέντα νοµοσχέδια. Έτος 2016: Ενενήντα ένα
ψηφισθέντα νοµοσχέδια. Έχουµε µια πάρα πολύ µεγάλη αύξηση
των νοµοσχεδίων που ψηφίστηκαν από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρώσεις ήταν όλα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Για καλό το λέτε αυτό;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κατά το έτος 2015 κατατέθηκαν εκατόν τριάντα τροπολογίες σε
είκοσι τέσσερα νοµοσχέδια επί συνόλου τριάντα τέσσερα. Για το
2014 κατατέθηκαν διακόσιες εξήντα επτά τροπολογίες σε σαράντα οκτώ νοµοσχέδια επί συνόλου πενήντα έξι. Για το 2016 κατατέθηκαν τριακόσιες τρεις τροπολογίες σε ενενήντα ένα νοµοσχέδια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυβερνητικές.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αν δούµε τον µέσο όρο, ο µέσος όρος για το 2015 είναι 3,82, για
το 2016 είναι 3,3, ενώ για το 2014 ήταν 4,77.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυβερνητικές ή είναι και βουλευτικές;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αυτές είναι κυβερνητικές. Δεν βάζετε
και τις βουλευτικές.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι και οι βουλευτικές, είναι όλες οι τροπολογίες µέσα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν είναι όλες. Κάνετε λάθος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Η
µεγάλη πλειοψηφία αφορά ρυθµίσεις µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Καλά!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Πραγµατικά ψηφίζονται από την πλειοψηφία και δεν ψηφίζονται
µόνο από την Κυβέρνηση. Πραγµατικά υπάρχουν κάποια θέµατα
τα οποία είναι επείγοντα, κάποια είναι εκκρεµότητες που πρέπει
να λυθούν µε κατεπείγουσες διαδικασίες, όπως επίσης κάποια
πρέπει να ολοκληρωθούν για την αξιολόγηση. Μ’ αυτήν τη λογική
υπάρχουν οι τροπολογίες. Να αναφέρω εδώ ενδεικτικά την καταβολή της δέκατης τρίτης σύνταξης, το ΦΠΑ των νησιών και
πάρα πολλές άλλες τροπολογίες που έχουν περάσει το τελευταίο διάστηµα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Θ’ - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Θα ήθελα να καταθέσω και κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
µιας και πήρα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα πω για την τροπολογία 988 µε ειδικό αριθµό
146 που είναι µια τροπολογία του δικού µας Υπουργείου για τους
ελέγχους που γίνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Εφόσον για τον ίδιο επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η µη έκδοση αποδείξεων για δέκα παραστατικά πώλησης,
κλείνεται το κατάστηµα για 48 ώρες. Από κει και πέρα, εκτός από
τον αριθµό των αποδείξεων, υπάρχει επίσης ένα όριο των 500
ευρώ. Αν µέσα στο ίδιο έτος επαναληφθεί το ίδιο, κλείνεται για
96 ώρες για τρία τουλάχιστον παραστατικά και για δέκα µέρες
σε επόµενη διαπίστωση στα επόµενα δύο έτη.
Στο συγκεκριµένο µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του
νέου άρθρου, εισάγεται ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία σε κατηγορίες υποχρέων που προσδιορίζονται –θα αναφερθώ µετά
και στη νοµοτεχνική βελτίωση- γίνεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών η αναστολή επαγγελµατικής εγκατάστασης του
υπόχρεου και η υποβολή κατά περίπτωση ειδικής χρηµατικής κύρωσης, δηλαδή κάποιες κατηγορίες επαγγελµατιών θα εξαιρεθούν. Αντί για την απόφαση του διοικητή ανεξάρτητης αρχής,
έχουµε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η ρύθµιση κρίθηκε αναγκαία, δεδοµένου ότι η εφαρµογή της αναστολής επαγγελµατικής εγκατάστασης καθίσταται δυσχερής σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις λόγω της φύσεως της δραστηριότητας. Για
παράδειγµα, έχουµε ενοικίαση σκαφών αναψυχής, πλανόδιους
πωλητές, γηροκοµείο, ξενοδοχείο, φροντιστήριο, ιατρείο. Σ’
αυτές τις περιπτώσεις δεν µπορούµε να το κλείνουµε. Απλά θα
υπάρχει χρηµατική κύρωση.
Θα αναφέρω και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τη συγκεκριµένη τροπολογία. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 26 του παρόντος σχεδίου νόµου, η φράση «από 18 Σεπτεµβρίου 2016» αντικαθίσταται µε τη φράση «από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». Αυτό αναφέρθηκε και από κάποιους άλλους συναδέλφους.
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Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 26 στο τέλος της περίπτωσης
η λέξη «και» καθώς και η περίπτωση «ε» διαγράφονται.
Στο έβδοµο εδάφιο της παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.
3429/2005, όπως αυτή αντικαθίσταται µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 31 του Κεφαλαίου Β του παρόντος σχεδίου νόµου, η
φράση «από το Μητρώο της παραγράφου....» αντικαθίσταται από
τη φράση «από το Μητρώο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής».
Επίσης, στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
22 του ν.3699/2008, όπως αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 2α της προτεινόµενης τροπολογίας, η φράση «της προηγούµενης παραγράφου» αντικαθίσταται από τη φράση «του
προηγούµενου εδαφίου». Αφορά την τροπολογία του κ. Γαβρόγλου, µε γενικό αριθµό 983 και ειδικό 145.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 988 και ειδικό 146 που ανέφερα πριν, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου
13α του ν.2523/1997, όπως αυτό προστίθεται µε την παράγραφο
1 της προτεινόµενης διάταξης της παρούσας τροπολογίας, η
φράση «που προσδιορίζονται µε αποφάσεις του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων» διαγράφεται.
Δεύτερον, η παράγραφο 13 του άρθρου 13α του ν.2523/1997,
όπως αυτό προστίθεται µε την παράγραφο 1 της προτεινόµενης
διάταξης της παρούσας τροπολογίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«13α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται
οι κατηγορίες των υπόχρεων της παραγράφου 8», όπως ανέλυσα
και πριν. Και «β. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων προσδιορίζεται το είδος του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλονται το µέτρο της
αναστολής λειτουργίας και η ειδική χρηµατική κύρωση, καθώς
και ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου».
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υφυπουργό. Παρακαλώ να διανεµηθούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσαµε να ρωτήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Αµυρά,
να ρωτήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρία Υπουργέ, σε περίπτωση που οι
επιτηδευµατίες αποδεχθούν την πληρωµή του προστίµου που
τους έχει καταλογιστεί µε βάση την παράβαση που υπέπεσαν, η
περίπτωση αυτή προσµετράται στην ενδεχόµενη µετέπειτα πιθανή υποτροπή τους εντός του ιδίου ή σε επόµενο έτος; Αυτό
ήταν το ένα που ήθελα να ρωτήσω.
Δεύτερον, τι συµβαίνει στην περίπτωση των επαγγελµάτων
που όπως είπατε η αναστολή λειτουργίας κρίνεται δυσχερής
λόγω του εποχικού χαρακτήρα τους; Θέλω να κάνω µια υποσηµείωση εδώ: Μια τέτοια επιχείρηση, για παράδειγµα, ενοικίασης
τζετ σκι, ούτως ή άλλως εποχιακά δουλεύει µόνο. Θα γλιτώσει
το λουκέτο, επειδή είναι µόνο και µόνο εποχιακής φύσης;
Τέλος, βλέπω στην αιτιολογική έκθεση ότι µνηµονεύονται επιλεκτικά κάποια επαγγέλµατα και δραστηριότητες. Μήπως θα
έπρεπε να υπάρχει σαφής αναγραφή αυτών των επαγγελµάτων
για να µην γίνονται τέτοιες ασάφειες; Και εάν κατάλαβα καλά,
περνάει η «αρµοδιότητα» από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής στον Υπουργό;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Και να πληρώσει κάποιος δεν θα µπορέσει να µην κλείσει το κατάστηµα στις περιπτώσεις που έχουν γίνει όλες οι παραβάσεις
που προαναφέραµε. Για τις περιπτώσεις των επαγγελµάτων που
δεν έχουµε το κλείσιµο των επιχειρήσεων, θα είναι µε υπουργική
απόφαση, όπως καλά καταλάβατε µε τη νοµοτεχνική βελτίωση
που φέραµε στην τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα ορίσει η υπουργική απόφαση τα
επαγγέλµατα;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ναι, υπουργική απόφαση θα ορίσει τα επαγγέλµατα που θα εξαιρούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Δηµήτριος Βίτσας, για να πει για την τροπολογία που έχει αγωνία
ο κ. Αµυράς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε Αµυρά, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλό και ελπίζω ότι το κάνετε και εσείς να εντάσσουµε το χιούµορ στη ζωή
µας. Οπότε εγώ θέλω να παρουσιάσω µια τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ελπίζοντας συγχρόνως ότι δεν θα
σας αναγκάσω να πάτε στο Παλέ ντε Σπορ και να αρχίσετε να
φωνάζετε. Αυτό εννοώ.
Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 994 και ειδικό 152. Σας
είναι γνωστή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας περί παραχώρησης του στρατοπέδου Παύλου
Μελά στον Δήµο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Εντός αυτού
του χώρου υπάρχει ένα ακίνητο. Αναφέρεται ως ΟΚΑΕ. Να µην
σας το πω γιατί είναι πολύπλοκο. Το ακίνητο ανήκει εξ αδιαιρέτου
στο ΤΕΘΑ, στο Ταµείο Εθνικής Άµυνας και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Με αυτή την τροπολογία παραχωρεί το Υπουργείο Οικονοµικών το δικό του κοµµάτι στο ΤΕΘΑ, ώστε το ΤΕΘΑ ως µόνος κύριος να παραχωρήσει την νοµή, δηλαδή την χρήση για 99
χρόνια στον δήµο Παύλου Μελά. Θεωρούµε ότι αυτός είναι ο ταχύτερος και καλύτερος τρόπος ώστε κατ’ αρχήν να αρχίσει τις
διαδικασίες αξιοποίησης της περιοχής ο δήµος, να µπορέσει να
βοηθήσει η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και να ενταχθεί και σε προγράµµατα ΕΣΠΑ κλπ..
Από την άλλη µεριά ως αντάλλαγµα, θα έλεγε κανείς, δίνονται
από τον Δήµο Παύλου Μελά ογδόντα τρεις κατοικίες σε ιδιοκτησία πλέον του ΤΕΘΑ. Εγώ ελπίζω ότι µέσα σε έναν χρόνο θα
έχουν ολοκληρωθεί και για τις ογδόντα τρεις κατοικίες οι επισκευές. Άρα, µε άµεσο τρόπο θα µπορέσουµε να λύσουµε ζητή-

6595

µατα που αφορούν την κατοικία των αξιωµατικών, υπαξιωµατικών
κλπ.. Θεωρώ ότι είναι η προσφορότερη λύση. Οποιαδήποτε άλλη
λύση, όπως αυτές που είχαν προταθεί προηγούµενα κι είχαν
απορριφθεί από τον δήµο, τους κατοίκους ή τα περιβαλλοντικά
κινήµατα της περιοχής, όποια κι αν ήταν αυτά, θα χρειαζόταν αλλαγή στο πολεοδοµικό, καινούρια πολεοδόµηση κλπ.. Οπότε όλη
αυτή τη διαδικασία θα ξεκινούσε τώρα -είµαστε περήφανοι που
ξεκινάει τώρα- αλλά η αξιοποίηση της περιοχής θα γινόταν µετά
από πάρα πολλά χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Βίτσα.
Να δώσουµε τον λόγο στον κ. Χαρίτση, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµίας και Ανάπτυξης για να µιλήσει για την τροπολογία που
έχει καταθέσει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το άρθρο 1 της τροπολογίας να πω ότι αφορά στην κάλυψη
συµβατικών υποχρεώσεων του ελληνικού δηµοσίου για λειτουργικές δαπάνες σε σχέση µε το ολοκληρωµένο έργο του αυτοκινητοδρόµου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας και κλάδου Λεύκτρου-Σπάρτης. Μέσω αυτής της τροπολογίας µπορούµε να καλύψουµε µέρος ή το σύνολο αυτών των δαπανών από το εθνικό
σκέλος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, καθώς δεν
είναι επιλέξιµες αυτές οι δαπάνες για συγχρηµατοδότηση από
το ΕΣΠΑ. Αυτά σε σχέση µε το άρθρο 1.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ποιος είναι ο παραχωρησιούχος, κύριε
Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ποιο είναι το ύψος των δαπανών;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αυτή θα ήταν η επόµενη ερώτηση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Να ολοκληρώσω αν θέλετε την παρουσίαση της τροπολογίας και να ρωτήσετε µετά ό,τι θέλετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Άσε να µας πει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Γιατί µπαίνεις συνέχεια στη µέση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εγώ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ναι, εσύ. Χρειάζεται ο κάθε Υπουργός
συνήγορο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Άσε να τελειώσει και να τον ρωτήσουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Τι να τελειώσει; Δέκα εννιά σελίδες
τροπολογία, πάλι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έτσι όµως δεν µπορούµε να προχωρήσουµε. Σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι ανάγκη να προχωράµε
πάντα, κύριε Πρόεδρε, µε τέτοιες διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε λίγη υποµονή, θα προχωρήσουµε κανονικά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Δεν θα έχετε µετά το δικαίωµα να τοποθετηθείτε και να κάνετε τις ερωτήσεις σας; Δεν καταλαβαίνω
γιατί υπάρχει αυτή η ένταση τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα το πείτε µετά,
στην τοποθέτησή σας.
Προχωρήστε, κύριε Χαρίτση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Άρθρο 2 της τροπολογίας. Είναι µια τεχνική ρύθµιση που αφορά στη δυνατότητα που δίνεται στο
Υπουργείο Τουρισµού να καλύψει από το εθνικό σκέλος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων τις δαπάνες για προγράµµατα
που αφορούν κατάρτιση, µετεκπαίδευση εργαζοµένων, εποχιακά
ανέργων και ανέργων στον τοµέα του τουρισµού.
Το άρθρο 3 αφορά στην ειδική γραµµατεία συντονισµού και
διαχείρισης προγραµµάτων ταµείου ασύλου µετανάστευσης και
ένταξης και του ταµείου εσωτερικής ασφάλειας και άλλων πόρων. Είναι η ειδική γραµµατεία που διαχειρίζεται τα δυο ταµεία
που σχετίζονται µε το προσφυγικό και τη µετανάστευση. Με την
προτεινόµενη, λοιπόν, διάταξη προσαρµόζουµε ουσιαστικά τις
ρυθµίσεις σε σχέση µε τα ζητήµατα υπερωριακής απασχόλησης
των υπαλλήλων της ειδικής υπηρεσίας σ’ αυτά τα οποία ισχύουν
για τις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ. Με τη δεύτερη
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διάταξη του συγκεκριµένου άρθρου προβλέπουµε ότι µέχρι την
έκδοση της υπουργικής απόφασης θα ισχύει και για την ειδική
υπηρεσία αυτή, λόγω κατάργησης του π.δ.4/2002 για την τεχνική
βοήθεια, η εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικής απόφασης για
διαχείριση της τεχνικής βοήθειας των δύο ταµείων.
Το άρθρο 4 αφορά σε τροποποιήσεις του ν.4314 για το ΕΣΠΑ.
Με την πρώτη διάταξη απλοποιούµε ουσιαστικά τη διαδικασία
ορισµού των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης έτσι ώστε να µπορούν οι περιφέρειες για τα ΠΕΠ, οι περιφερειάρχες, να προχωρούν στον ορισµό των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης χωρίς να
χρειάζεται απόφαση του Υπουργού. Έτσι, επιταχύνονται οι διαδικασίες των ορισµών των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης.
Με τη δεύτερη διάταξη, τροποποιούµε τη δεύτερη παράγραφο
του άρθρου 39 σε σχέση µε τη διαδικασία επιλογής προϊσταµένου σε ειδικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ και την κεντρική υπηρεσία της
ΜΟΔ. Ανοίγουµε, ουσιαστικά, το σύστηµα σε όλα τα στελέχη της
ΜΟΔ ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εµπλακούν στη διαδικασία
επιλογής προϊσταµένων σε ειδικές υπηρεσίες.
Με την τρίτη διάταξη, για πρώτη φορά ορίζεται η διαδικασία
καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση κατ’ εφαρµογή του ν.4354 που ισχύει για όλο το δηµόσιο και για τις ειδικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά,
πάρα πολλές φορές, όπως για παράδειγµα αυτές τις µέρες, µε
την υποβολή της έκθεσης κλεισίµατος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει πολύ µεγάλο φόρτο εργασίας. Προβλέπουµε,
λοιπόν, εδώ τη δυνατότητα -όποτε χρειάζεται- για την παροχή
υπερωριακής απασχόλησης από τους εργαζόµενους σε ειδικές
υπηρεσίες, χωρίς επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισµού, µε
δαπάνη από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και από τα
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
Τέλος, για το άρθρο 4 να πω ότι η διάταξη Δ’ αφορά στα περιγράµµατα θέσεων εργασίας και όπου αυτά υπάρχουν. Ουσιαστικά, εδώ θέλουµε να δώσουµε την ευκαιρία σε υπαλλήλους
που δεν έχουν προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης στις ειδικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, να έχουν την ίδια δυνατότητα και µε τους νυν
προϊσταµένους, να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταµένων.
Τέλος, το άρθρο 5 αφορά τον ΕΟΦ, τον Ειδικό Οικονοµικό Φόρο. Αποτελούν και αυτά σηµαντικά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα τα οποία διαχειριζόµαστε συµπληρωµατικά προς το
ΕΣΠΑ. Προχωρούµε, λοιπόν, στη σύσταση ειδικής υπηρεσίας
που δεν υπήρχε µέχρι σήµερα, η οποία δίνει ακριβώς τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα υποστελέχωσης της συγκεκριµένης Υπηρεσίας, η οποία διαχειρίζεται σηµαντικούς πόρους συµπληρωµατικά ως προς το ΕΣΠΑ. Η σύσταση αυτής της
ειδικής υπηρεσίας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν.4314/
2014 κατ’ αναλογία µε όλες τις ειδικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ. Θα
εφαρµοστούν, λοιπόν, και εδώ τα προβλεπόµενα από τον ν.4314
του ΕΣΠΑ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, τον κ. Χαρίτση.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Κοντονής, για να υποστηρίξει την τροπολογία του.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται η τροπολογία µε γενικό αριθµό
999 και ειδικό 157, η οποία έχει να κάνει καθαρά -θεωρώ- µε τεχνικά ζητήµατα της Αρχής η οποία θα ελέγχει και θα εκδικάζει
τις προδικαστικές προσφυγές που έχουν σχέση µε τις δηµόσιες
συµβάσεις.
Το ένα είναι η ρύθµιση της αµοιβής του Προέδρου της Αρχής,
διότι είχαµε ρυθµίσει των συνταγµατικώς κατοχυρωµένων Αρχών. Με αυτή τη διάταξη, λοιπόν, ρυθµίζεται και το ζήτηµα αυτό,
διότι είχαν προκύψει αρκετά θέµατα. Θεωρώ ότι αδίκως µειώνονταν οι µισθοί, όπου στο τέλος κατέληγε κάποιος συνταξιούχος
ανώτατος δικαστής να µην ασχολείται µε αυτήν τη δουλειά για
την οποία είχε εκφράσει τη διάθεση να ασχοληθεί, λόγω των φοβερών µειώσεων των αποδοχών του.
Και το δεύτερο είναι η ότι αρχή έναρξης της λειτουργίας µε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τατίθεται δύο µήνες, δηλαδή στις 31 Μαΐου του 2017, ακριβώς
για να ολοκληρωθούν διαδικαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες
διαλαµβάνονται στη διάταξη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Δένδια, θέλετε να µιλήσετε τώρα ή µετά από τους οµιλητές;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Θα µιλήσω αργότερα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ ωραία.
Κύριε Λοβέρδο, αν είστε έτοιµος, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ ωραία.
Να προχωρήσουµε µε τον κ. Δηµαρά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Οι Υπουργοί δεν θα µιλήσουν;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν θα ρωτήσουµε τους Υπουργούς για
τις τροπολογίες τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν κατάλαβα. Δεν
υπάρχει αυτή η διαδικασία. Οι Υπουργοί κατέθεσαν τις τροπολογίες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ο κ. Βίτσας έφερε τροπολογία και
έφυγε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Δαβάκη, ξέρετε πολύ καλά ότι εάν κάποιος Βουλευτής -όσο είµαι τουλάχιστον εγώ στην Έδρα- ζητήσει διευκρινίσεις για τις τροπολογίες,
δίνω τον λόγο στον Βουλευτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν προλάβαµε. Έφυγε ο Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν ήσασταν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πώς δεν ήµουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μπορεί να επανέλθει, οπότε τον ρωτάτε τότε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να πάρει τον λόγο ο κ. Δηµαράς.
Η παραβίαση του Κανονισµού έχει και όρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κεγκέρογλου, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα τα πω στην οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα µιλήσει ο κ. Δηµαράς τώρα και µετά θα δώσω τον λόγο στον κ. Σπίρτζη για την
τροπολογία του.
Ορίστε, κύριε Δηµαρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, ήθελα να απευθυνθώ στους συναδέλφους για το
ζήτηµα των πολλών τροπολογιών.
Εγώ εκτιµώ ότι η Κυβέρνηση δεν θέλει να νοµοθετεί µε τροπολογίες, αλλά υπάρχουν ανάγκες που το επιβάλλουν. Δεν νοµίζω ότι κανένας µας θέλει να νοµοθετεί µε τροπολογίες.
Κατ’ αρχάς, πρόκειται για επείγοντα ζητήµατα και εκ των πραγµάτων υπάρχουν και θα υπάρχουν και στο µέλλον, όπως αυτό
του στρατοπέδου που παραχωρείται, κλπ., για τα οποία δεν µπορεί να γίνει ένας νόµος εξ αρχής.
Δεύτερον, υπάρχουν θέµατα της δηµόσιας διοίκησης και προβλήµατα που συσχετίζονται µε την λειτουργία του κράτους, τα
οποία εκ των πραγµάτων µας αναγκάζουν. Νοµίζω, όµως, ότι
πρέπει να στοχεύσουµε όλοι να περιορίσουµε τον συνολικό αριθµό των τροπολογιών. Δεν σηµαίνει, δηλαδή, ότι αυτό υιοθετούµε
σαν πρακτική, γιατί µιλάµε στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να εντάσσονται στα νοµοσχέδια οι λογικές, να αναλύονται και έτσι να
προχωράµε.
Τον λόγο τον ζήτησα κυρίως, γιατί υπάρχει ένα µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα που απασχολεί πάνω από εξήντα χιλιάδες δανειολήπτες και πάρα πολλούς που έχουν εγγυηθεί στα δάνεια που
έχουν συναφθεί σε ξένο συνάλλαγµα.
Με την ευκαιρία, λοιπόν, µιας τροπολογίας που έχει κάνει ο κ.
Γιώργος Καρράς, ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, θα ήθελα να πω και
να αναδείξω αυτό το µεγάλο πρόβληµα, γιατί υπήρξαν περίοδοι
που οι ελληνικές τράπεζες παρότρυναν τους δανειολήπτες να
συνάψουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο, γιατί θα είχαν καλύτερα
επιτόκια. Απέκρυβαν από τον αµέριµνο και καλοπροαίρετο δανειολήπτη τον κίνδυνο της µεγάλης επιβάρυνσης από τις πιθανές
αλλαγές ισοτιµιών. Και λέω «απέκρυβαν», γιατί οι τράπεζες διαθέτουν αναλυτές και έχουν σωστές εκτιµήσεις για το πώς θα µε-
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ταβληθεί η ισοτιµία των σχετικών νοµισµάτων στο µέλλον. Βεβαίως, και µόνο από την προµήθεια που έχουν από την µετατροπή των νοµισµάτων, είχαν ένα διαρκές όφελος.
Έτσι, λοιπόν, πολλοί αµέριµνοι, καλοπροαίρετοι δανειολήπτες
έπεσαν στην παγίδα. Ας δούµε το µέγεθος του προβλήµατος:
Το 2007 το 1 ευρώ είχε όσο 1,6 ελβετικά. Το 2017 έφτασε σχεδόν να είναι 1 µε 1, τώρα είναι 1 µε 1,06, 1,07. Τι σηµαίνει; Κάποιος που πήρε ένα δάνειο 200.000 ευρώ το 2007, παρόλο που
αυτά τα χρόνια πλήρωνε, είδε το δάνειο του να µεγαλώνει πάρα
πολύ. Οι 200.000, λοιπόν, έχουν γίνει 300.000, 50% αύξηση του
ποσού. Και καταλαβαίνετε ότι άνθρωποι ανύποπτοι, που πήραν
χρήµατα για να αποκτήσουν ένα σπίτι, βάζοντας και ίδια κεφάλαια, φτάσανε σε ένα αδιέξοδο. Το 50% από αυτά έχουν «κοκκινίσει», αλλά και το άλλο 50% που ακόµα συντηρούνται, θα φτάσουν τον κόσµο σε αδιέξοδο.
Εποµένως, έχουµε πολύ µεγάλη ζηµιά, αλλά και πολύ µεγάλο
κοινωνικό πρόβληµα σε µεγάλο αριθµό -δεκάδων χιλιάδων- δανειοληπτών, αλλά και εγγυητών των δανείων, γιατί αν οι δανειολή- πτες είναι εξήντα χιλιάδες, είναι άλλες εξήντα ή πενήντα
χιλιάδες οι εγγυητές.
Έτσι, λοιπόν, οι τράπεζες χωρίς να ζηµιωθούν -γιατί αυτοµάτως µετέτρεπαν το νόµισµα σε ευρώ και τις δόσεις τις εισέπρατταν σε ευρώ- φθάνουν σε ένα σηµείο τώρα να ζητάνε 50% πάνω
το δάνειο που πήρε ο δανειολήπτης.
Αυτό, λοιπόν, δεν είναι απλώς κέρδος. Είναι κερδοσκοπία από
τη µεριά των τραπεζών. Και έγινε τότε παρότρυνση των δανειοληπτών, γιατί ήξεραν οι τράπεζες ότι θα έχουν υπερκέρδη. Και
ξέρετε ότι τα ψιλά γράµµατα των συµβάσεων κανένας δανειολήπτης -ακόµα και δικηγόρος να είναι και µηχανικός να είναι- δεν
µπορεί να τα διαβάσει -δεν υπάρχει ούτε περιθώριο- πόσο µάλλον ένας απλός πολίτης που πάει να πάρει ένα δάνειο, βασιζόµενος στην πίστη του τραπεζικού συστήµατος, το οποίο, δυστυχώς, πρόδωσε και τους δανειολήπτες και όλο τον ελληνικό λαό,
όπως φτάσαµε σήµερα µε την κατάντια των τραπεζών.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα εξήντα χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο. Τα δικαστήρια έχουν δικαιώσει την πλειοψηφία των προσφυγών. Μάλιστα, µια συλλογική προσφυγή που
έγινε -πάνω από δύο χιλιάδες- κατά της τράπεζας Eurobank, έχει
κερδηθεί και νοµίζω σε δεύτερο βαθµό εκδικάζεται τον Σεπτέµβριο.
Επειδή η Κυβέρνηση νοιάζεται για τους φτωχούς, νοιάζεται για
την κοινωνία, είναι στη φιλοσοφία της Αριστεράς, στην πολιτική
της τακτική, νοµίζω ότι πρέπει να ενσκήψει πάνω στο πρόβληµα.
Δεν ξέρω αν σήµερα µπορεί να γίνει δεκτή η τροπολογία που έχει
καταθέσει ο κ. Καρράς, αλλά νοµίζω -και γι’ αυτό επιµένω και
πήρα τον λόγο- ότι και η Κυβέρνηση και όλα τα κόµµατα πρέπει
να πάρουν θέση. Θα παρακαλούσα και τη Νέα Δηµοκρατία να
πάρει θέση σε αυτό το ζήτηµα, γιατί ενώ έχω ακούσει από άλλα
κόµµατα ότι συναινούν στο να βρεθεί µια λύση, από τη Νέα Δηµοκρατία έχω ακούσει επιφυλάξεις.
Κλείνω, λέγοντας ότι πρέπει να λυθεί το πρόβληµα µε τους κανόνες της λογικής, της ηθικής αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας που πρέπει να δείξουµε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµαρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Μπούρας για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, να είστε
ικανοποιηµένος µε την επαναλαµβανόµενη αυτή διαδικασία νοµοθέτησης στη Βουλή. Ειλικρινά, έχει σπάσει κάθε όριο η παραβίαση του Κανονισµού. Μάλλον, δεν υπάρχει καθόλου Κανονισµός. Εδώ γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας. Σήµερα παρήλασε -και
έρχονται βλέπω και τους καλωσορίζω- όλο το Υπουργικό Συµβούλιο. Άλλο τόσο παρήλασε κατά τη διαδικασία της επιτροπής,
όπου ολόκληρα νοµοθετήµατα µπήκαν στο νοµοσχέδιο ως τροπολογίες. Πραγµατικά είναι λυπηρό και θα πρέπει γι’ αυτό το
θέµα -έχετε ευθύνη ως Προεδρείο- να γίνει κάτι.
Εγώ δεν θα αναλωθώ -λόγω του ολίγου χρόνου- στα θέµατα
που άπτονται του κορµού του νοµοσχεδίου, όπως αυτό διαµορφώθηκε από την επιτροπή. Αυτά τα θέµατα τα έθιξε, τα ανέλυσε
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µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο εισηγητής µας, ο κ. Φορτσάκης. Εποµένως, όλον τον χρόνο µου θα τον αφιερώσω -δεν µπορώ να κάνω κι αλλιώς- σε µία µόνο τροπολογία που κατέθεσε ο
Υπουργός Ανάπτυξης -όχι ο Αναπληρωτής- και ήρθε το πρωί και
σε δύο άλλες δικές µας τροπολογίες βουλευτικές ως Βουλευτές
στην Περιφέρεια της Αττικής. Μιλάω για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 989 και ειδικό 147.
Πράγµατι -το είπα και το πρωί στη διακοπή και στη διαδικασία
που µου δόθηκε ο λόγος για ένα λεπτό περίπου- θα µπορούσε
αυτή η τροπολογία να είναι -και είναι- προς τη θετική κατεύθυνση
θεωρητικά. Είναι υποχρέωση από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
και θα µπορούσε να αποτελέσει ένα εφαλτήριο δηµιουργίας
εκτός των δύο κεντρικών αγορών, Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
αγορών και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.
Αυτό θα ήταν θετικό και θα έδινε τη δυνατότητα σε αγρότες,
σε παραγωγούς, ιχθυοπαραγωγούς, κρεατοπαραγωγούς, να διαθέτουν τα προϊόντα τους πιο κοντά στον τόπο παραγωγής, να γίνεται καλύτερη διαχείριση και να µην σωρεύονται στα δύο
µεγάλα αστικά κέντρα.
Είπα το πρωί στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης -ο
οποίος µάλιστα περιφρονητικά, µάλλον, αντιµετωπίζει τη Βουλή,
αλλά µάλλον και τους συναδέλφους του, τους άλλους Υπουργούς- να την αποσύρει, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Δένδιας, και συµφώνησαν και
άλλοι συνάδελφοι από άλλα κόµµατα, και να έρθει µε µία κανονικότερη διαδικασία. Εγώ δεν θα πω να ερχόταν µε την κανονική.
Ας ερχόταν, τουλάχιστον, να συζητηθεί στη διαδικασία της επιτροπής, όπου η επιτροπή θα είχε τη δυνατότητα να καλέσει περιφερειάρχες, δηµάρχους, να καλέσει ενδιαφερόµενους φορείς
της αγοράς -και όχι µόνο- παραγωγούς και να γίνει µία καλύτερη
διαδικασία. Αυτό δεν το δέχθηκε ο κύριος Υπουργός.
Εγώ από χθες το απόγευµα που πήρα είδηση αυτή την τροπολογία -γιατί τέτοιοι είναι οι χρόνοι- είχα την ευκαιρία να βρω και
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο οποίος µου
είπε ότι ειλικρινά δεν γνωρίζει τίποτα γι’ αυτό το θέµα, όταν θα
είναι δική του ευθύνη από την κατασκευή µέχρι τη διαχείριση.
Εποµένως, αυτό που πάει να ρυθµίσει σήµερα αυτή η τροπολογία θα είναι λειψό έως µη εφαρµόσιµο. Αποτελεί τη µία πλευρά
του νοµίσµατος, διότι παραλείπει την εξέταση προϋποθέσεων
από το βασικό Υπουργείο που ελέγχει και εποπτεύει, αλλά και
χρηµατοδοτεί, µέσω του ΕΠΑΑ, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, -είναι εδώ ο Αναπληρωτής Υπουργός- που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των όποιων κονδυλίων. Εντούτοις, λείπει η ουσιαστική υπογραφή.
Θα σας πω, όµως, κι εσάς, κ. Παπανάτσιου, ότι έχουµε και τυπική παράληψη εδώ σήµερα. Η τροπολογία 989/147 δεν έχει
ούτε την υπογραφή του Υπουργού Οικονοµικών σε νοµοσχέδιο
που συζητείται. Εγώ απορώ αν δεν υπάρχουν σύµβουλοι που να
συµβουλεύουν για το αυτονόητο, για το τυπικό και όχι για το ουσιαστικό που προείπα, την ύπαρξη της σύµφωνης γνώµης. Γιατί
δεν ξέρω εγώ αν είναι σύµφωνος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Κανονικά, λοιπόν, πρέπει να πάρει άλλες δύο συνυπογραφές.
Και του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Επίσης, απαιτούνται -διαβάστε λιγάκι τη ρύθµιση- λεπτοµερείς
προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας, για να αποφευχθεί η
ανεξέλεγκτη λειτουργία. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση στην οποία µπορεί να κινηθεί και να αποβεί αποτελεσµατική και στο
τέλος να καταστεί ενεργή η νοµοθετική πρωτοβουλία.
Επίσης, ένα πράγµα το οποίο επισηµαίνω για να γραφεί στα
Πρακτικά, είναι ότι θα ήθελα να εξεταστεί η συµµόρφωση αυτής
της τροπολογίας από πλευράς κανόνων ανταγωνισµού του ευρωπαϊκού δικαίου -δηλαδή, αν εµπίπτει σε διατάξεις κρατικών
ενισχύσεων- από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή.
Πιστεύω απόλυτα ότι αυτή η τροπολογία έχει διαµορφωθεί
πολύ βιαστικά. Απαιτεί πλήθος άλλων ρυθµίσεων και φοβάµαι ότι
κάθε εβδοµάδα θα έχουµε και µία συµπλήρωση αυτής της τροπολογίας, η οποία µε την κυβερνητική Πλειοψηφία µπορεί αν γίνει άρθρο νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε, γιατί πήρα και
λίγο χρόνο για να σας κρίνω, ως προς την εφαρµογή του κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, σύντοµα, όµως, σας παρακαλώ. Να µην έχουµε µεγάλη υπέρβαση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ναι. Δεν είναι πολλοί οι οµιλητές. Να
σας πω κάτι; Με τόσες τροπολογίες, µε ποια λογική µπορεί ο καθένας να σταθεί και να τοποθετηθεί -γιατί έχουµε κάποια ευθύνηαπέναντι σε αυτά που ψηφίζουµε ή δεν ψηφίζουµε;
Έχουµε, καταθέσει, κυρία Υπουργέ των Οικονοµικών, δύο τροπολογίες. Μάλιστα, συνάδελφοι µας από τα άλλα κόµµατα έχουν
καταθέσει όµοιες, παραπλήσιες τροπολογίες, µηδέ εξαιρουµένου και του κυβερνητικού κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ.
Η πρώτη τροπολογία, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 995 και
ειδικό 153, αναφέρεται στην αναστολή είσπραξης προστίµων
µέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών. Αυτή τη στιγµή πολλοί
κάτοικοι της περιοχής της Λαυρεωτικής –µιας πολύπαθης περιοχής- έχουν µήνες να κοιµηθούν, διότι λαµβάνουν κάτι χαρτιά, τα
οποία τους καλούν να πληρώσουν εξοντωτικά πρόστιµα. Η µία
είναι αυτή η 995/15.
Η άλλη τροπολογία, η 996/154, αναφέρεται στην τροποποίηση
και συµπλήρωση του άρθρου 19 του ν.719/1977. Όλοι ξέρετε την
ιστορία. Στην περιοχή του Λαυρίου µε τα λατοµεία κ.λπ. υπήρχε
η διαδικασία κάποιων ιδιοκτησιών, προκειµένου να αποτραπεί η
ανεξέλεγκτη εκµετάλλευση των σκωριών και των εκβολάδων,
από το Ι. Β. Σερπιέρη. Τότε ο Δήµος Λαυρίου, µε έδρα την Κερατέα, είχε και τα διοικητικά όρια στην περιοχή που σήµερα έχουν
δύο Δήµοι, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. Οι υπό αµφισβήτηση
εκτάσεις ήταν το µεγαλύτερο µέρος της χερσονήσου της Λαυρεωτικής και περιγράφονται από αρµόδιους φορείς, δασάρχες,
τοπογράφους και τη Διεύθυνση Δασών.
Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.719/1977, όπως συµπληρώθηκε, αντιµετώπισαν την επίλυση του προβλήµατος αυτού, για
το οποίο, όµως, έχουν προκύψει τα εξής θέµατα: Ενώ µε το άρθρο 19 του ν.719 καταργούνται κάποιες δικαστικές αποφάσεις
που ήταν δυσµενείς για τους κατοίκους, ο νόµος αυτός περιόριζε
την εφαρµογή επίλυσης και δικαίωσης των κατοίκων µόνο στα
όρια του Δήµου Κερατέας. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν από παράλειψη ή από οτιδήποτε.
Εποµένως, εµείς σήµερα προτείνουµε µε αυτή την τροπολογία
–η οποία είναι αναλυτικά γραµµένη- την επέκταση της εφαρµογής του άρθρου 19 του ν.719/1977 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε -δεν θα τα πω αυτά, είναι αναλυτικά γραµµένα- για
την περιοχή Λαυρεωτικής σήµερα του Δήµου Λαυρεωτικής που
περιλαµβάνει τον Δήµο, τον παλιό, Κερατέας και τον Δήµο του
Λαυρίου, αλλά και για τον Δήµο Σαρωνικού που είναι οι παλαιές
Κοινότητες του Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Αναβύσσου, Καλυβίων. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει η δικαίωση αυτών
των πραγµάτων.
Και πρέπει να σας πω -και να κλείσω µε τούτο και ευχαριστώ
τον Πρόεδρο για την ανοχή- ότι γι’ αυτό το θέµα καθίσαµε πολλές ώρες όλοι οι συνάδελφοι απ’ όλα τα κόµµατα, µε την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής του κ. Φιλλίπου,
-ο οποίος για είκοσι και πλέον χρόνια ήταν δήµαρχος στην περιοχή των Καλυβίων- και συµφωνήσαµε. Είναι απόλυτα δίκαιο
αυτό το αίτηµα. Και πιστεύω ότι αυτήν την οµόθυµη απόφαση
όλων µας να συµφωνήσουµε στην επίλυση αυτού του θέµατος,
µπορείτε να την κάνετε αποδεκτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Μπούρα.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Λοβέρδο, θα µιλήσει ο κ. Σπίρτζης
πολύ σύντοµα για µία τροπολογία επίσης.
Ορίστε, κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, µέχρι σήµερα το τέλος ανάπτυξης αερολιµένων ανέρχεται στο ποσό των 12 ευρώ για επιβάτες µε τελικό
προορισµό αερολιµένες χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και κάποιες πρόσθετες χώρες και στο ποσό των 22 ευρώ για τις
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την παραχώρηση των δεκατεσσάρων αεροδροµίων στη
σύµβασή τους έχουµε ότι τα τέλη ανάπτυξης αεροδροµίων καθορίζονται στο ποσό των 12 ευρώ και από την 1 Νοεµβρίου του
2024 και µετά στο ποσό των 3 ευρώ. Από αυτήν τη διαφορά προκύπτει η ανάγκη νοµοθετικού προσδιορισµού του τέλους ανάπτυξης αερολιµένων, ώστε να είναι ενιαίο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν σας ακούµε, κύριε Υπουργέ, και
δεν καταλαβαίνουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Μέχρι, λοιπόν, σήµερα τα τέλη εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης αεροδροµίων ανέρχονταν στο ποσό των 12 ευρώ για αεροδρόµια που είναι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο
ποσό των 22 ευρώ για χώρες εκτός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ποιος το πληρώνει αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Το πληρώνει ο επιβάτης σήµερα.
Μετά τη σύµβαση παραχώρησης των δεκατεσσάρων αεροδροµίων προκύπτει ότι αυτό το τέλος είναι 12 ευρώ ενιαία για
όλες τις χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 3 ευρώ
από 1 Νοεµβρίου 2024 και µετά για όλες τις πτήσεις πάλι. Το 12
ευρώ και το 22 ευρώ γίνεται 12 ευρώ και από 1 Νοεµβρίου 2024
γίνεται 3 ευρώ.
Από αυτήν τη διαφορά προκύπτει η ανάγκη νοµοθετικού προσδιορισµού του τέλους εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης αερολιµένων, ώστε να είναι ενιαίο για όλα τα αεροδρόµια της χώρας. Δεν
µπορεί, δηλαδή, στα δεκατέσσερα να έχουµε 12 ευρώ και σε
λίγα χρόνια 3 ευρώ και στα υπόλοιπα να έχουµε 12 ευρώ και 22
ευρώ εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναρµονίζεται, λοιπόν,
αυτό το τέλος µε την τροπολογία που κάνουµε και πάει για όλα,
εντός και εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, 12 ευρώ και από 1
Νοεµβρίου 2024 3 ευρώ για όλα τα αεροδρόµια της χώρας. Αυτή
είναι η τροπολογία. Στο δεύτερο άρθρο προβλέπονται οι εξαιρέσεις που υπήρχαν και πριν.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω και µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μας λέτε τον αριθµό της τροπολογίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα διανεµηθεί, κύριε Αµυρά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Έχει µοιραστεί η τροπολογία. Είναι η µε αριθµό 997/155,
που έχει κατατεθεί στις 28 Μαρτίου.
Μία νοµοτεχνική βελτίωση είναι ότι προβλέπεται µέσα στην
τροπολογία Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών
και θα είναι Κοινή Υπουργική Απόφαση µε το Υπουργείο Οικονοµικών γιατί αφορά τέλη. Αυτή είναι η νοµοτεχνική.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αµυράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Οπότε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είναι
ασφαλές το συµπέρασµα στο οποίο οδηγούµαι µετά από αυτήν
την τροπολογία ότι η ιδιωτικοποίηση των δεκατεσσάρων αεροδροµίων έκανε καλό στην τσέπη των επιβατών;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Βεβαίως και θα απαντήσω.
Εξαρτάται, κύριε Αµυρά, από ποια οπτική το βλέπετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Από την πλευρά του επιβάτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ακούστε, ο επιβάτης είναι και πολίτης, κύριε Αµυρά, και
πληρώνει φόρους. Αν τον χωρίσετε τον πολίτη και διαχωρίσετε
τις ιδιότητές του και πείτε είναι άλλο πολίτης-επιβάτης και άλλο
πολίτης-φορολογούµενος, ο πολίτης-επιβάτης έχει κέρδος, ο πολίτης-φορολογούµενος δεν νοµίζω ότι είναι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σαφής η απάντηση.
Κυρία Κουντουρά, να ζητήσουµε την άδεια από τον κ. Λοβέρδο
αν είναι πολύ σύντοµη η τοποθέτησή σας για την τροπολογία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισµού): Πάρα πολύ
σύντοµη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παρακαλώ, έχετε την άδειά µου να
προηγηθείτε.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ.
Η τροπολογία είναι η 998/156 και έρχεται προκειµένου ο
ν.3270, τουριστικός νόµος που προσδιορίζει τι είναι η συνδιαφήµιση και η συµπαραγωγή, να υλοποιηθεί από τον εποπτευόµενό
µας φορέα, τον ΕΟΤ, και οι υπηρεσιακοί να µπορούν να πατήσουν σε µία νοµοθεσία για να υλοποιήσουν τη διαδικασία και την
πληρωµή. Λόγω του ότι καταργήθηκε το άρθρο 47 του ν.4412,
που προσδιόριζε τον τρόπο υλοποίησης, δεν έχουν νοµικά πού
να πατήσουν για να υλοποιήσουν. Δηλαδή λέει ακριβώς πώς είναι
αυτή η συµφωνία: Η συµφωνία της συνδιαφήµισης και της συµπαραγωγής, προκειµένου να υλοποιηθεί, πρέπει να την προτείνει
ο γενικός γραµµατέας, µέσα από τους υπηρεσιακούς, να πατήσει
στη νοµοθετική ρύθµιση που λέει πώς υλοποιείται, να εγκριθεί
από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΟΤ, να περάσει προσυµβατικό
έλεγχο, να πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και µετά, µε τον τρόπο
που θα προσδιορίζεται ο τρόπος πληρωµής, να βγει το ένταλµα
για να πληρωθεί.
Αυτή η τροπολογία λοιπόν έρχεται για να καλύψει αυτό το κενό
της υλοποίησης της συνδιαφήµισης και της συµπαραγωγής, που
δυστυχώς έµεινε κενό µε την κατάργηση του άρθρου 47. Δεν αλλάζει τίποτε, δεν είναι καινούρια νοµοθεσία. Είναι παλιά νοµοθεσία που απλώς λέει πώς θα γίνει η υλοποίηση πληρωµής και
διαδικασίας. Τόσο απλά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι επτά µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις
συνοδοί εκπαιδευτικοί τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδο
για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Παπανάτσιου, να ξεκινήσω µε
την εισήγηση του κ. Αρβανιτίδη, όπου έκανε δεκτή επί της αρχής
τη νοµοθετική παρέµβασή σας για την ενσωµάτωση της οδηγίας
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2014/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να προσθέσω από
την αρχή ότι σωστά ρυθµίζετε τα θέµατα στο άρθρο 28, υπό την
έννοια όµως της προσθήκης που έχει κατατεθεί και που αφορά
τους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στους τεχνικούς κλάδους
της κατηγορίας ΤΕ, τεχνικών εργοδηγών, και δεν έχουν πτυχίο
ΤΕΙ ή άλλο σχετικό δίπλωµα ΤΕΙ και εξελίσσονται µισθολογικά
στα κλιµάκια της ΤΕ κατηγορίας. Είναι µία σωστή παρέµβαση και
αυτή και υιοθετείται και από εµάς.
Και µια και υιοθετούµε από κοινού σωστές ρυθµίσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ να δείτε αυτό που κι ο συνάδελφος κ. Μπούρας ανέφερε πριν, µε τη µορφή της τροπολογίας που έχει κάνει
η κ. Χριστοφιλοπούλου, και αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς
στον Δήµο Λαυρεωτικής, διότι οι Βουλευτές σας που σας εισηγούνται µία τροπολογία δεν σας εισηγούνται την πλήρη τροπολογία. Σας παρακαλούµε λοιπόν να δεχθείτε την τροπολογία της
κ. Χριστοφιλοπούλου, όπου φεύγει από τα όρια µόνο της αναστολής πρωτοκόλλων αποβολής και προστίµων που έχει να κάνει
µε τη δική σας τροπολογία και καλύπτει συνολικώς το θέµα για
να µην υπάρχουν εκκρεµότητες. Κύριε Μπούρα, νοµίζω ότι ήταν
παράλληλη η τοποθέτηση. Συνεπώς, υπάρχει µία στάση από
όλες τις πτέρυγες της Βουλής, την οποία η Υφυπουργός πρέπει
να αξιοποιήσει.
Μιας και µιλάµε για τροπολογίες, θέλω να αναφέρω, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, µια τροπολογία µε την οποία η Δηµοκρατική Συµπαράταξη δεν συµφωνεί καθόλου. Κι ήσασταν εδώ,
κυρία Υφυπουργέ, όταν το πρωί ο κ. Γαβρόγλου, σε µία πάρα
πολύ πολιτισµένη συζήτηση µε τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και
το Ποτάµι, τον κ. Αµυρά, µας διευκρίνισε τη ρύθµιση που κατέθεσε, και υιοθετείτε, για τους αναπληρωτές καθηγητές. Δεν ξέρω
αν υπάρχει εκπαιδευτικός στην Αίθουσα. Βλέπω τον καθηγητή κ.
Μάρδα και είναι και ο Πρόεδρος επίσης εκπαιδευτικός, πανεπιστηµιακός. Αισθάνοµαι την υποχρέωση να µιλήσω ως εκπαιδευτικός και ως Υπουργός Παιδείας, του οποίου τη ρύθµιση τροποποιείτε. Είναι η ώρα να πούµε και τα πράγµατα µε το όνοµά τους
για τα θέµατα των αναπληρωτών καθηγητών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν, όχι µόνο προσέλαβα τους
αναπληρωτές, αλλά σπάζοντας κάθε ρεκόρ, τους προσέλαβα
στην ώρα τους, όντας «φρέσκος» Υπουργός Υγείας δύο µηνών,
η αντιµετώπιση που είχα από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτή που είναι
η δική µας σήµερα –διαφωνώ επί της τροπολογίας, τελεία και
παύλα– αλλά ήταν καταγγελίες και υποσχέσεις µέσω της υπεύθυνης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όταν έρθουν αυτοί στην Κυβέρνηση, δηλαδή εσείς τώρα, θα καταργήσετε τους αναπληρωτές,
θα προσλάβετε για όλες τις θέσεις των δασκάλων και των καθηγητών µόνιµους εκπαιδευτικούς και χωρίς ΑΣΕΠ. Το ακούτε; Και
χωρίς ΑΣΕΠ!
Έχω συµµετάσχει σε προεκλογικό πολιτικό διάλογο και ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε αυτά. Πώς να τον αντιµετωπίσω;
Αφού έλεγε ψέµατα. Τι να πω εγώ; Εγώ έλεγα ότι τους πήρα στην
ώρα τους. Οι άλλοι τους έπαιρναν πέντε µήνες µετά. Εγώ
έσπευσα. Και η απάντηση ήταν, συνάδελφοι: «Όχι, να είναι όλοι
µόνιµοι και χωρίς ΑΣΕΠ». Αυτά έλεγαν.
Θυµάµαι που είχα πάει στον Δήµο Αιγάλεω στην έναρξη της
σχολικής χρονιάς σε µια εκδήλωση ενός σχολείου ως Υπουργός
Παιδείας. Με υποδέχεται αναπληρώτρια, διορισθείσα εγκαίρως,
και ήταν πολύ ψυχρή. Της λέω: «Συνάδελφε, γιατί είσαι έτσι;».
Μου λέει: «Γιατί το εννεάµηνο δεν µου αρκεί. Θέλω να παντρευτώ. Δεν µπορώ να είµαι εννέα µήνες µισθωτή και τρεις όχι». Της
είπα ότι το σύστηµα δεν µπορεί να κάνει προσλήψεις αυτή τη
στιγµή, αλλά αν ολοκληρωθεί η διαδικασία, που είχαµε ανοίξει
τότε µε την τρόικα, θα πάρουµε δέκα χιλιάδες µόνιµους και θα
γίνουν οι διορισµοί των δέκα χιλιάδων.
Δεν γίνεται, συνάδελφοι, να µην έχουµε αναπληρωτές. Γιατί
παρουσιάζονται κενά στο µέσο της χρονιάς. Ο θεσµός είναι χρήσιµος, όχι στην έκταση που έχει σήµερα, αλλά είναι χρήσιµος και
για τα παιδιά και για τους γονείς και για τους καθηγητές. Η άρνησή σας ήταν καθολική. Πατάγατε σε ένα πρόβληµα, για να λέτε
ψέµατα.
Δύο χρόνια και κάτι µετά, είκοσι έξι µήνες αφού αναλάβατε,
όχι µόνο δεν έχετε ζητήσει συγγνώµη, όχι µόνο δεν έχετε πει:
«Ρε παιδί µου, δεν καταλάβαινα», αλλά έρχεστε σήµερα να αλ-
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λάξετε εκείνες τις δίκαιες ρυθµίσεις για τους αναπληρωτές, µιλώντας για τον θεσµό των αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών –ακούστε µε– σαν να είναι αυτονόητος, ενώ λέγατε τα αντίθετα.
Έρχεστε εδώ, να πείτε ότι τον κάνετε και καλύτερο. Διότι καταργείτε την προϋπηρεσία αυτού που έχει δουλέψει για τα παιδιά, πηγαίνοντας σε σχολεία που είναι, όπως σωστά είπε ο κ.
Γαβρόγλου, τη µία φορά σε αποµακρυσµένο νησί του Αιγαίου και
την άλλη σε ορεινό όγκο της Θεσσαλίας.
Μου έχει τύχει καθηγήτρια µε δυο παιδιά στο Καστελόριζο, η
οποία ήταν από τα Τρίκαλα, που τα εννιακόσια ευρώ της φαίνονταν κάτι και ξενιτευόταν γι’ αυτό, για να βοηθάει την οικογένειά
της.
Στις δυσκολίες που ζούµε, µε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα µε
προβλήµατα, λύναµε θέµατα και σας είχαµε µε τις σάλπιγγες
από πάνω να λέτε ψέµατα και έρχεστε τώρα εδώ και συζητάτε,
ωσάν όλα να είναι αυτονόητα, όλα να είναι ωραία. Λες και δεν
καταλαβαίνετε ότι σας ακούει ο κόσµος και σας κρίνει. Κρίνει
πάρα πολλά από αυτά που λέτε, πάρα πολλά από αυτά που λέγατε και κυρίως κρίνει αυτά που κάνετε.
Μια και µιλάµε για την παιδεία, βάσει της τροπολογίας Γαβρόγλου, διαβάζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», για τον τυφλό φοιτητή του Φυσικού στη Θεσσαλονίκη, που δεν γινόταν δεκτός από το Τµήµα του. Ο συνάδελφος, ο Αµυράς, το θυµάται και ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο.
Λίγοι έχουν τις ευαισθησίες αυτές. Δεν γινόταν δεκτός από το
Τµήµα του. Έκανα παρέµβαση και έγινε δεκτός. Έκανα σχετική
ρύθµιση. Επαίνους δεν περίµενα ούτε περιµένω. Γιατί κάνω την
αναφορά; Για να πω τι καλό ήταν αυτό που έκανα; Όχι. Γιατί το
τυφλό αυτό παιδί, που τελικά σπούδασε, τελείωσε και διαπρέπει
στα µεταπτυχιακά του. Διαπρέπει στα µεταπτυχιακά του!
(Χειροκροτήµατα)
Και συγκινήθηκα όταν εχθές το θυµήθηκε ο κ. Λακασάς, ο δηµοσιογράφος της «Καθηµερινής». Δεν µε νοιάζει εάν µε αναφέρει, δεν το χρειάζοµαι. Κάνω κουµάντο µόνος µου. Όµως, µε
νοιάζει που θυµήθηκε το θέµα και που το παιδί αυτό προόδευσε.
Ήταν η δεύτερη φορά που το πάλευε. Την πρώτη φορά κάποιο
άλλο τµήµα του είχε αρνηθεί και του έλεγαν «µην πας στο Φυσικό, που θέλει πειράµατα και δεν µπορείς, επειδή δεν βλέπεις».
Αυτός τους έλεγε «µπορώ!» και του έλεγαν «να πας σε άλλο τµήµα που δεν χρειάζεσαι την όρασή σου», στο Μαθηµατικό νοµίζω.
Και διαπρέπει το παιδί αυτό.
Όµως, σήµερα η ίδια εφηµερίδα, η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» έχει πρωτοσέλιδο νοµίζω ένα θέµα που αφορά στην άρνηση του Υπουργείου Παιδείας –στέκοµαι στο Υπουργείο Παιδείας- να δεχθεί τη
λειτουργία ξενόγλωσσου τµήµατος στο ΕΚΠΑ µεταπτυχιακού ξενόγλωσσου µε δίδακτρα. Δεν το πιστεύω!
Μέχρι και ο Φίλης, ακραία ΣΥΡΙΖΑ, είχε δεχθεί τις δικές µας
σκέψεις. Δεν ήξερε, βέβαια, ότι τα είχαµε νοµοθετήσει και η ηγεσία του κ. Μπαλτά τα αρνιόταν και είχε πει ότι ήταν ενδιαφέρουσα σκέψη, µιλώντας στον κ. Χατζηνικολάου, στον «ΕΝΙΚΟ». Είχε
γίνει αυτό, είχε γίνει νόµος. Ήταν έτοιµο να βγει ένα διάταγµα,
αλλά δεν το προχώρησαν γιατί ήταν αρνητικό το Υπουργείο. Ήρθε ο Φίλης και το είδε θετικά.
Τώρα διαβάζουµε ότι αρνήθηκε την άδεια λειτουργίας σε αυτό
το µεταπτυχιακό τµήµα στην αγγλική γλώσσα µε δίδακτρα. Γιατί;
Είναι µία τρέλα όλα αυτά! Εδώ, όπως φάνηκε σήµερα µε τους
αναπληρωτές, υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Γιατί η ιδεοληψία να
µας στερεί και πόρους και ολόσωστες εκπαιδευτικές διαδικασίες;
Κυρίες και κύριοι, στα τρία λεπτά που έχω και ασκώντας τα γενικότερα καθήκοντά µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
θέλω να θίξω δύο ακόµη θέµατα: Ήµουν το πρωί στην πρωινή
ζώνη του «ΑΝΤΕΝΝΑ». Όταν προσκλήθηκα χθες περίµενα ότι θα
µε ρωτούν για τον κ. Παπαντωνίου. Χθες βράδυ έφυγα από εδώ
µε συναδέλφους από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, που πληθαίνουµε. Καλωσορίζω τον συνάδελφο Μπαργιώτα που ήρθε σήµερα στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Θυµίζω, κύριε Αµυρά, ότι όταν ιδρύθηκε το Ποτάµι, το καλωσόρισα. Κάθε καινούργιο κόµµα που ιδρύεται για εµένα είναι µια
ελπίδα. Μέσα στη διαδροµή µου όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα
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ποτέ µου µεµφθεί συνάδελφο που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ. Ποτέ
δεν είπα σε συνάδελφο: «Παραιτήθηκες; Παράδωσε την έδρα
στο κόµµα µας». Γιατί η Βουλή αποτελείται από κόµµατα και ανθρώπους που έχουν δικαίωµα ψήφου, που έχουν βγει µε έγκριση
του λαού. Δεν είναι παντοκράτορας η κοµµατική γραφειοκρατία.
Θεσµοί, δοµές και άνθρωποι είναι το πολιτικό µίγµα εκείνο που
µας φέρνει εδώ. Παίζουµε και εµείς ρόλο, τα πρόσωπα παίζουν
ρόλο, ίσως και τον κύριο, µεταξύ µας και για να µην γελιόµαστε.
Επειδή, λοιπόν, έχω ένα ιστορικό, δικαιούµαι να καλωσορίσω
την επιλογή ενός συναδέλφου, µήνες µετά αφότου έφυγε από
το κόµµα του. Να θυµίσω ότι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει
πια δεκαεννέα Βουλευτές. Τον Ιούνιο του 2015, όταν είχαµε τις
εσωκοµµατικές προεδρικές εκλογές, µας θεωρούσαν τελειωµένους.
Κύριε Μαντά, ενδιαφέρεστε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Βεβαίως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με κοιτάτε µε προσοχή. Μήπως σας
νοιάζει το θέµα; Για καλό το λέω.
Οι δεκαεννέα µας Βουλευτές είναι η απάντηση σε εκείνες τις
Κασσάνδρες που µας θεωρούσαν τελειωµένους. Προχωράµε,
και θα αυξήσουµε περαιτέρω τις δυνάµεις µας, και θα τις αντιστοιχίσουµε στη βούληση του εκλογικού σώµατος, όταν θα έρθει
η ώρα της λαϊκής κυριαρχίας.
Εµείς, λοιπόν, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, Ελιά, ΠΑΣΟΚ,
είχαµε στην Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου κάνει µία ρύθµιση για
τη ΔΕΗ. Ήµουν, λοιπόν, σήµερα το πρωί στον «ΑΝΤΕΝΝΑ» και
περίµενα ότι θα συζητούσαµε για τα χθεσινά και ότι γι’ αυτό µε
κάλεσαν.
Από την πρώτη ώρα που άρχισε η συζήτηση, αφορούσε τα εργασιακά, τη διαπραγµάτευση, το αλαλούµ στα ασφαλιστικά ταµεία. Δεν έχω χρόνο γι’ αυτά, θα τα πούµε σε µία άλλη ευκαιρία,
ίσως και το απόγευµα εάν δευτερολογήσω. Εν πάση περιπτώσει,
συζητούσαµε άλλα θέµατα. Αυτά που έλεγε η Αίθουσα εχθές δεν
απασχόλησαν κανένα. Μου έκανε εντύπωση!
Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έρχεται η είδηση
ότι στον «ΣΚΑΪ» –σε άλλο κανάλι- ο Υπουργός της Κυβέρνησης
Σκουρλέτης τοποθετήθηκε πάνω στο θέµα της ΔΕΗ, λέγοντας
λίγο ή πολύ ότι από την πλευρά της τρόικας και µέσα στις επιτροπές της είναι «βαποράκια» συµφερόντων που -δεν το είπε, αλλά προκύπτει- «διαπραγµατεύονται» µε τον κ. Σκουρλέτη και τον
κ. Πιτσιόρλα -οι οποίοι «διαπραγµατεύονται» µε τα «βαποράκια»και ότι το τελικό προϊόν πάει να είναι καταστροφικό. Αντιπαρήλθε
το θέµα ότι η ΔΕΗ των πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ τιµολογείται σήµερα 600 εκατοµµύρια ευρώ και είπε ότι όλο αυτό το
πράγµα είναι πονηρό, οδηγεί εκεί που οδηγεί –ήταν πάρα πολύ
αρνητικός-, αλλά θα το ψηφίσει αν τα συλλογικά όργανα –διότι
είναι αριστερός- το ψηφίσουν.
Τι είναι αυτό; Τι τσούρµο είναι αυτό; Εάν κάτι είναι κακό, δεν
το ψηφίζω. Τι πάει να πει «είµαι αριστερός και έχω συλλογικές
διαδικασίες»; Αν κάτι ζηµιώνει τη χώρα µου, δεν το ψηφίζω.
Διαπραγµατεύονται οι Υπουργοί Σκουρλέτης, Πιτσιόρλας και
άλλοι µε «βαποράκια» συµφερόντων; Ο Πρωθυπουργός είναι
αριστερός όσο κανένας άλλος, όπως είπε χθες -και εχθές είχε
µιλήσει ο κ. Σκουρλέτης-, επειδή τα βλέπει, τα κατανοεί αυτά και
σωστά τα κάνει;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα µας τρελάνετε. Το έχουµε
δηλώσει χίλιες φορές αυτό. Έχουµε νου, έχουµε εµπειρία, βλέπουµε τα καλά, βλέπουµε τα αρνητικά, κρατάµε µία γραµµή ισορροπηµένη, σκληρής, αλλά δίκαιης αντιπολίτευσης. Εσείς, όµως,
πια δεν ξέρετε τι λέτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν στέκεται Κυβέρνηση, της οποίας
Υπουργός, που θήτευσε στο Υπουργείο που κάθεται σήµερα ο
κ. Σταθάκης, να λέει αυτά που λέει για τη ΔΕΗ, που την καταστρέφετε –και ο κ. Σκουρλέτης και ο κ. Σταθάκης- επί δύο χρόνια
και κάτι -καταργήσατε τη «µικρή ΔΕΗ», που την καταγγέλλατε,
ζητάγατε δηµοψήφισµα για τη ΔΕΗ- και από εκεί που το 30% κόστιζε 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ συν 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ η
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επένδυση στη Μελίτη, τώρα τη δίνετε τζάµπα.
Δεν θα δώσετε λόγο γι’ αυτά; Έρχεται η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, όµως, δεν είναι τώρα ώρα για αντεγκλήσεις τέτοιου είδους. Είναι ώρα να µας πείτε τι θα κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κλείστε, σας παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να µας πουν ο Υπουργοί σας και ο
Πρωθυπουργός -ο λαλίστατος για όλα τα άλλα, όχι όµως για τα
ουσιώδη- πού το πάτε µε τη ΔΕΗ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν νοµίζω –και
µε αυτό κλείνω- ότι µετά τις τράπεζες υπάρχει σοβαρότερος, σηµαντικότερος και µεγαλύτερος οικονοµικός θεσµός στη χώρα
από τη ΔΕΗ. Αν σας σκάσει στα χέρια η ΔΕΗ, σκάει στα χέρια η
χώρα. Θυµηθείτε τι έλεγε ο πρόεδρος Ολάντ στον Πρωθυπουργό σας λίγες ηµέρες πριν το δηµοψήφισµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Προχωρούµε στον κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στους συναδέλφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και στους
Υπουργούς που µίλησαν για τροπολογίες που λύνουν θέµατα και
αντιµετωπίζουν ζητήµατα, να πω ότι βεβαίως υπάρχουν και τέτοιες.
Το ερώτηµα είναι: Μέσα σ’ αυτές πρέπει να βάλουµε και µία
πληθώρα άλλων που δεν είναι επείγουσες, ώστε να κατατίθενται
ως εκπρόθεσµες, ούτε να συζητούνται, σε ένα νοµοσχέδιο, που
έχει πέντε άρθρα, είκοσι τροπολογίες; Περί αυτού πρόκειται.
Έχουµε, λοιπόν, δύο τροπολογίες που διπλασιάζουν τους µισθούς δύο διευθυντάδων από 4.600 ευρώ σε 9.200 ευρώ. Αυτό
είναι επείγον και έχει έρθει ως εκπρόθεσµη; Είναι αυτή η Κυβέρνηση που µιλούσε για χρηστή διαχείριση;
Την ίδια ώρα, όµως, δεν είπε κουβέντα κανείς από τους Υπουργούς του οικονοµικού επιτελείου που παρήλασαν για την εµπρόθεσµη τροπολογία, αυτή που λύνει πραγµατικά πρόβληµα σε
χιλιάδες οικογένειες και αφορά τα δάνεια που ελήφθησαν µε την
εγγύηση ή µε την ισοτιµία του ελβετικού φράγκου. Καµµιά κουβέντα δεν ακούσαµε.
Έχουµε υποβάλει ολοκληρωµένη πρόταση για το θέµα των
κόκκινων δανείων, µέσα στην οποία συµπεριλαµβάνεται και συγκεκριµένη πρόταση για τα δάνεια µε ελβετικό φράγκο. Τι λέει ουσιαστικά αυτή η ρύθµιση; Ότι την ώρα που ελήφθη το δάνειο
υπήρχε µια συγκεκριµένη ισοτιµία και πρέπει να πάµε σε αυτήν,
µε τα επιτόκια ασφαλώς των άλλων δανείων και βέβαια να αποτιµηθεί το ποσό το οποίο έχει καταβληθεί µέχρι την ώρα που γίνει
η ρύθµιση από τον δανειολήπτη.
Η τροπολογία του συναδέλφου κ. Γιώργου Καρρά που αφορά
το θέµα αυτό, λύνει το πρόβληµα. Πρέπει να γίνει αποδεκτή από
την Κυβέρνηση. Συνάδει µε τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν
ληφθεί όχι σε µία και δυο, αλλά σε πάµπολλες περιπτώσεις και
οφείλει η Κυβέρνηση να τοποθετηθεί ακόµη και στην περίπτωση
που έχει αρνητική θέση. Δεν µπορεί να αποφεύγει την τοποθέτηση για ένα τόσο σοβαρό θέµα. Έτσι, λοιπόν, δηλώνοντας την
υποστήριξή µας σε αυτή την τροπολογία, ταυτόχρονα ζητούµε
την γνώµη του Υπουργού, να έρθει εδώ και να µας µιλήσει.
Για την τροπολογία που ήρθε για τους αναπληρωτές, πρέπει
να σας πω ότι πραγµατικά µας θύµισε τις µεγαλόστοµες δηλώσεις του κ. Φίλη περί είκοσι χιλιάδων προσλήψεων, όπου δεν θα
είχαµε ανάγκη τους αναπληρωτές και όλα τα σχετικά -αναφέρθηκε αναλυτικά ο κ. Λοβέρδος.
Πού είναι ο κ. Φίλης να µας πει µια κουβέντα για το συγκεκριµένο θέµα; Άµα δεν έρθει να µιλήσει γι’ αυτό το θέµα, για ποιο
θα έρθει να µιλήσει; Για το «Άρατε πύλας», που δεν γνωρίζει
πραγµατικά και είπε κατά λάθος χθες το βράδυ ότι γίνεται σε
άλλη φάση; Για αυτό το θέµα να έρθει να µιλήσει.
Τοποθετήθηκε, λοιπόν, σε έναν οργανισµό µία εκλεκτή της Κυβέρνησης και η πρώτη δουλειά που έκανε ήταν να ζητήσει τις
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ιδιοκτησίες των ανθρώπων στη Λαυρεωτική -γιατί περί αυτού
πρόκειται. Μπήκε µία κυρία εκεί µε διπλασιασµένο το µισθό -και
αν δεν είναι, µην την ξεχάσετε κι αυτή, βάλτε τη στους διπλασιασµούς- και ζήτησε τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων.
Η τροπολογία που έχει κατατεθεί από την κυβερνητική Πλειοψηφία αφορά µόνο την αναστολή πληρωµής, ούτε καν την απαλοιφή των προστίµων. Είναι αναστολή είσπραξης. Δεν λύνει το
πρόβληµα, αλλά θέλει να κρατά οµήρους τους κατοίκους της
Λαυρεωτικής. Αυτός είναι ο σκοπός.
Όχι, κύριοι! Θα δώσετε οριστική λύση σύµφωνα µε την τροπολογία που έχουν καταθέσει οι υπόλοιποι συνάδελφοι, την τροπολογία την οποία έχει καταθέσει η κ. Χριστοφιλοπούλου και η οποία δίνει οριστική λύση στο θέµα και θα πρέπει να υπάρξει
σαφής τοποθέτηση της Κυβέρνησης επί αυτών που προτείνονται.
Ο δήµος και οι άλλοι φορείς συµφωνούν στην οριστική λύση και
όχι στην οµηρία των ιδιοκτητών και θα πρέπει η Κυβέρνηση, επαναλαµβάνω, να τοποθετηθεί σαφέστατα.
Έχουµε σε εξέλιξη µε την κατάθεση ενός νοµοσχεδίου για τον
εξωδικαστικό συµβιβασµό, µία δηµόσια συζήτηση η οποία αναφέρεται µόνο σε αυτό. Τίποτα άλλο από αυτά της διαπραγµάτευσης δεν αναφέρεται από την πλευρά των κυβερνητικών Βουλευτών ή των Υπουργών. Μιλούν για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό που -τι ωραία!- θα ρυθµίσει όλα τα θέµατα πάνω από 20.000
ευρώ και τα λοιπά. Θα το δούµε στη συζήτηση.
Η άποψή µας, κατ’ αρχάς, είναι ότι δεν είναι εξωδικαστικός
συµβιβασµός, είναι εξωδικαστικός εκβιασµός. Γιατί; Ο οφειλέτης
προσέρχεται εκβιαζόµενος. Η Κυβέρνηση αρνήθηκε να θεσµοθετήσει τον ειδικό ακατάσχετο λογαριασµό, ο οποίος θα διασφάλιζε µια µίνιµουµ λειτουργία στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα,
αθέτησε όχι µόνο αυτή τη δέσµευση που έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέµβρη για τον ακατάσχετο λογαριασµό, αλλά και την άλλη δέσµευση για το πάγωµα των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, που συνεχίζεται ο
τοκισµός τους και συνεχίζεται η προσαύξησή τους. Σιδηροδέσµιο θα τον πάει σε ένα τραπέζι για ελεύθερες διαπραγµατεύσεις σε σχέση µε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό.
Προϋπόθεση για µας είναι η θεσµοθέτηση του ακατάσχετου
λογαριασµού και το πάγωµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Μόνο
έτσι θα υπάρξει επί ίσοις όροις συζήτηση και ρύθµιση των θεµάτων.
Τέλος, κλείνω µε το εξής. Πραγµατικά τρελαίνεσαι, όταν οι
υπερµνηµονιακοί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ξεχνούν όλα αυτά που έχουν
πει τόσον καιρό, σαν να γεννήθηκαν τώρα ως παράταξη, σαν να
µην έχουν πει τίποτα πριν το 2015, σαν να µην είχαν δηµιουργήσει τις πλατείες των αγανακτισµένων το 2012, σαν να µην είχαν
πετροβολήσει, λασπολογήσει και γιαουρτώσει όλους όσους
αγωνίζονταν να κρατηθεί η χώρα όρθια και δεν κοιτούν τον καθρέφτη. Ντρέπονται να κοιτάξουν τον καθρέφτη. Αυτό το πρωτοσέλιδο της «ΑΥΓΗΣ» αφορά τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ντρέπονται να κοιτάξουν τον καθρέφτη!
Η Κυβέρνηση, για να είναι και οι εκατόν πενήντα τρεις συνεπείς, αυτό που κάνει είναι να τους λέει «Μην ακούτε τους άλλους.
Στα άλλα κόµµατα λειτουργούν ατοµικά, έχουν ατοµική ευθύνη.
Εσείς θα λέτε ό,τι θέλετε και εµείς µε µία απόφαση της κεντρικής
επιτροπής του κόµµατος, θα σας καλύψουµε και θα το κλείσουµε». Αυτή είναι η λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έρχεται και µε την
Αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Τελειώνω µε το εξής. Με το ένα χέρι υπογράφουν το ξεπούληµα της ΔΕΗ. Δίνουν τζάµπα το 40% του πελατολογίου και ούτε
1 ευρώ αντάλλαγµα για την ιδιωτικοποίηση, αυτοί που αντιδρούσαν στη µικρή ΔΕΗ, αυτοί που αντιδρούσαν στα 3 δισεκατοµµύρια, αυτοί που από 2,6 δισεκατοµµύρια χρηµατιστηριακή αξία,
την έχουν φτάσει 600 εκατοµµύρια και την ίδια ώρα κάνουν, λέει,
πρόταση στο Σύνταγµα για κρατική ενέργεια. Ποιους κοροϊδεύετε;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο που εισάγεται σήµερα προς συζήτηση αφορά
ρυθµίσεις ουσιαστικά του τραπεζικού συστήµατος. Έχει και µία
διάταξη µέσα, το άρθρο 43, το οποίο ενσωµατώθηκε στην Επιτροπή για το γνωστό ζήτηµα του αναβαλλόµενου φόρου και δη
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι την ώρα που θα αρχίσει η εφαρµογή των
διατάξεων περί διαγραφής, περί συµβιβασµού χρεών, είτε νοικοκυριών είτε επιχειρήσεων, στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες
για να µην καταρρεύσουν, θα µπορούν να συµψηφίζουν, όχι
πλέον για πέντε χρόνια, όπως προηγουµένως, αλλά για είκοσι
κάθε ποσό το οποίο διαγράφουν ούτως ώστε να καλύπτουν τα
εποπτικά τους κεφάλαια, όπως έχουν διαµορφωθεί από τις ρήτρες της «Βασιλείας ΙΙ».
Προβληµατίστηκα όµως. Το εύρος της διάταξης αυτής ποιο
είναι; Είδα λοιπόν ότι µία µεγάλη κατηγορία δανειοληπτών, οι
οποίοι µπορώ να σας πω ότι είναι και οι πλέον αδικηµένοι, αφού
είναι εκείνοι που έχουν συνάψει συµβάσεις σε ξένο νόµισµα και
έχουν αναλάβει το βάρος της µεταβολής της συναλλαγµατικής
ισοτιµίας, βρίσκονται απέξω. Ποιοι είναι αυτοί; Αναφέροµαι στο
γνωστό θέµα των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηµατικών δανείων σε ελβετικό φράγκο.
Τα είπε ο κ. Δηµαράς και είναι γνωστά. Δεν θα πω για τις µεταβολές ισοτιµίας από 1,6% σε 1%. Δεν θα πω για τις επιβαρύνσεις που προέκυψαν, θα πω µόνο τούτο: Δάνειο 100.000 ευρώ,
σήµερα διαµορφώθηκε στις 160.000 ευρώ. Καταβάλλουν τουλάχιστον επί δέκα χρόνια πολύ εµπρόθεσµα, µε θυσία και ιδρώτα,
τις δόσεις, αλλά το άληκτο κεφάλαιο δεν έχει πέσει κάτω από τις
100.000 ευρώ.
Κατέθεσα, λοιπόν, µία τροπολογία στην οποία ζητώ το ελάχιστο, την απονοµή δικαιοσύνης στους ανθρώπους αυτούς. Για
ποιο λόγο; Διότι είναι επίκαιρο το χρονικό αυτό σηµείο. Δεν µπορεί να καθυστερήσει άλλο. Και αυτό γιατί; Ήδη οι τράπεζες ανακοινώνουν τις δεσµεύσεις που έχουν για µείωση του ποσού των
«κόκκινων» δανείων.
Ήδη, η µεν Εθνική Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι θα µειώσει
στην επόµενη διετία, µέχρι το 2019, κατά 33% τον όγκο, που σηµαίνει διαγραφές-ρυθµίσεις και η Τράπεζα Πειραιώς κατά 41%.
Να µην επαναλάβω τώρα τα νούµερα για τις συστηµικές τράπεζες. Αυτό τι αντικρύζει; Από το σύνολο των δανείων σε καθυστέρηση, τα 94,8 δισεκατοµµύρια αφορούν νοικοκυριά. Είναι µείζον
το θέµα. Είναι η υπόσταση του κράτους πια, η συνέχιση της υποστάσεως του κράτους.
Μη θυµίσω το «brain drain», που έχουν φύγει τετρακόσιες χιλιάδες και πλέον, κατά τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
νέοι επιστήµονες. Είναι µία αποεπένδυση. Θα είµαι ρεαλιστής.
Δεν είναι µόνο αφελληνισµός αυτών των ανθρώπων. Είναι µία
αποεπένδυση, που σηµαίνει ότι και αυτοί που έχουν το πρόβληµα
των δανείων και της κατηγορίας αυτής, κάποια παιδιά τους θα
φύγουν, κάποια στιγµή θα χάσουν και ιδιοκτησίες.
Κατέθεσα, λοιπόν, µια τροπολογία και ζήτησα το ελάχιστο, να
περιληφθεί στη ρύθµιση του αναβαλλόµενου φόρου, της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, και η κατηγορία των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Απλό είναι.
Θα καθορίσουµε, λοιπόν, την ισοτιµία. Εγώ προτείνω την ηµεροµηνία της εκταµίευσης, διότι υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις οι οποίες αναγνωρίζουν την έλλειψη ενηµέρωσης. Υπάρχουν
πολλά θέµατα ευθυνών. Βεβαίως, δεν θα τα πούµε τώρα. Δεν
είναι και ο χρόνος επαρκής για να τα πούµε. Και προτείνω, λοιπόν, την ισοτιµία της ηµεροµηνίας της εκταµίευσης, να καθορίσουµε το ποσόν του οφειλόµενου υπόλοιπου δανείου, ούτως
ώστε να µπορούν και αυτά να ενταχθούν σε µία ρύθµιση, να µπορούν να εξυπηρετηθούν αφενός και αφετέρου, να µην φτωχοποιηθούν περισσότερο δεκάδες οικογένειες ή δεκάδες χιλιάδες,
αν θέλετε.
Τα δάνεια, κατά τα στοιχεία των τραπεζών, είναι εξήντα δύο
χιλιάδες. Δεν είναι µόνο αυτές οι εξήντα δύο χιλιάδες. Είναι εξήντα δύο χιλιάδες συν εγγυητές, διότι όταν οι τράπεζες δάνειζαν
σε ξένο νόµισµα, απαιτούσαν επιπλέον εγγυήσεις, όχι µόνο αξιόχρεο στο ποσόν του δανείου, αλλά πολλές φορές πολλαπλάσιες,
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φοβάµαι. Ο κ. Μάρδας, νοµίζω, το γνωρίζει αυτό. Κι έχουµε άλλες εξήντα-εκατό χιλιάδες εγγυητές που κινδυνεύουν σήµερα
από αυτή την ανατροπή της ισοτιµίας του φράγκου προς το ευρώ.
Ζήτησα, λοιπόν, τη ρύθµιση αυτή. Χάρηκα, αν θέλετε, που είδα
το µεγαλύτερο µέρος των παρατάξεων της Αίθουσας να έχει
αναφερθεί στην τροπολογία µου, που σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει
δεκτή. Πρέπει να γίνει δεκτή σήµερα. Διότι εφόσον ψηφίζεται και
µε πρόταση της Κυβέρνησης ο αναβαλλόµενος φόρος, θα πρέπει να ενταχθούν εκεί. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο.
Θα πω δύο αντεπιχειρήµατα, τα οποία µου προβάλλανε σε συζητήσεις, για να δούµε µήπως έχω εγώ δίκιο ή άδικο. Δεν τοποθετούµε ακόµα. Τα δύο αντεπιχειρήµατα τα οποία µου ετέθησαν
ήταν τα εξής.
Πρώτον, µήπως τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών κλονιστούν µε περαιτέρω διαγραφές; Απάντηση πρώτη: Όχι. Αν αναχθεί η Κυβέρνηση –και όλη η Βουλή- στη σύµβαση δηµοσιονοµικής διευκόλυνσης του Ιουλίου του 2015 –το γνωστό µνηµόνιο
3-, θα δει ποια είναι τα εποπτικά κεφάλαια που έχουν αναγνωρίσει οι θεσµοί ότι θα πρέπει να τακτοποιηθούν, να διευθετηθούν,
µέσω ακόµη και της διευθέτησης των κόκκινων δανείων.
Πρώτο, λοιπόν, επιχείρηµα καταρρίπτεται. Μέσα σε αυτά τα
εποπτικά κεφάλαια, τα οποία αναγνωρίζουν οι θεσµοί ότι θα πρέπει να γίνει η εκκαθάριση των «κόκκινων» δανείων, είναι και τα
δάνεια σε ξένο νόµισµα.
Δεύτερο αντεπιχείρηµα. Εδώ πλέον δεν αντέχει στην κριτική
και τη λογική. Ότι η ευρωπαϊκή οδηγία που ψηφίστηκε τον Νοέµβριο του 2016 που αφορά τις πιστώσεις σε ξένο νόµισµα, δεν
έχει αναδροµική ισχύ και δεν επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να
έχουµε αναδροµική ισχύ. Μα, για το όνοµα του Θεού! Η οδηγία
αυτή ισχύει για το µέλλον. Η οδηγία δεν έχει συνταγµατική ισχύ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µία οδηγία την οποία καταστήσαµε εσωτερικό δίκαιο και
ο εσωτερικός νοµοθέτης, η ελληνική Βουλή, έχει δικαίωµα να
ρυθµίζει θέµατα που άπτονται διαφορετικά της οδηγίας για το
παρελθόν, γιατί µιλάµε για δάνεια εκ των οποίων ο κύριος όγκος
δόθηκε κατά τα έτη 2007-2009 κι εποµένως, δεν υπάρχει ούτε
από το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ενωσιακό, ούτε από το εσωτερικό
δίκαιο, κανένα κώλυµα. Συνεπώς, και αυτό το επιχείρηµα καταρρίπτεται.
Θέλω να πω και κάτι άλλο και θα τελειώσω. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε αναστάτωση γι’ αυτό τον λόγο. Γιατί βρίσκεται
σε αναστάτωση; Διότι το ποσοστό των δανείων σε ξένο νόµισµα
είναι υψηλό.
Εγώ θέλω να ζητήσω από την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί σήµερα και να αποδεχθεί την τροπολογία, διότι διαφορετικά δεν θα
δώσουµε ποτέ λύση στο θέµα. Διαφορετικά, να δεσµευτεί η Κυβέρνηση ότι θα φέρει η ίδια την τροπολογία σε τακτό χρόνο και
θα πάρει τη νοµοθετική πρωτοβουλία να το τακτοποιήσει. Γιατί
το λέω αυτό;
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα καταθέσω έναν φάκελο ο οποίος
έχει αποφάσεις όλων των περιφερειών της χώρας –ζητούν τη
ρύθµιση, δηλαδή το 100% του ελληνικού πληθυσµού τοποθετείται ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί- και συντριπτικής πλειοψηφίας
των µεγαλύτερων δήµων της Ελλάδας, που εκφράζουν την αγωνία ότι πρέπει να διευθετηθεί το ζήτηµα και δη άµεσα, δεν µένει
χρόνος.
Θα το πω αρχαιοπρεπώς: «Ου µενετοί οι καιροί» πλέον, αν
αφεθεί αυτό το ζήτηµα. Συνεχίζεται ο αφελληνισµός, η αποεπένδυση, η δυστυχία.
Επίσης, θα καταθέσω για την ταυτοποίηση των λεγοµένων µου
επίσηµα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας του ύψους των
δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, του ύψους του ποσοστού επ’ αυτών που θα πρέπει να αποµειωθούν, να ρυθµιστούν,
να διαγραφούν.
Θα πω και κάτι άλλο για την κυρία Υπουργό και θα ολοκληρώσω µ’ αυτό. Δεν µας έχει εξηγήσει η Κυβέρνηση γιατί η ρύθµιση του αναβαλλόµενου φόρου ισχύει από 1-1-2016. Μήπως µόνο
για να καλύψουµε τους ορκωτούς ελεγκτές που δεν θέλουν να
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υπογράψουν τους ισολογισµούς των τραπεζών και τίποτα άλλο
και δεν θέλουµε να λύσουµε άµεσα προβλήµατα του ελληνικού
λαού;
Καταθέτω για τα Πρακτικά όσα σας προανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης-ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο-Δηµήτριο Καρρά, Ανεξάρτητο Βουλευτή.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να
υποστηρίξω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 991 και ειδικό 149
που αφορά την αναστολή έκδοσης βεβαίωσης, είσπραξης και
εκτέλεσης πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, πρωτοκόλλων
καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης και πρωτοκόλλων
επιβολής ειδικής αποζηµίωσης στους Δήµους Λαυρεωτικής και
Σαρωνικού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το θέµα του αριθµού των τροπολογιών είναι ένα σηµαντικό θέµα που θα δεχόταν ο καθένας να
το συζητήσει. Όµως, σοφό είναι να εξετάζουµε ποιους ανακουφίζουν και ποιους υπερασπίζονται αυτές οι τροπολογίες, όπως
η συγκεκριµένη που θέλω να υποστηρίξω, γιατί εδώ άκουσα κορώνες εφ’ όλης της ύλης πάνω σε νοµοθετικές ρυθµίσεις που
πραγµατικά ανακουφίζουν µεγάλο µέρος των συµπολιτών µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πρόβληµα µε το ιδιοκτησιακό
καθεστώς που επικρατεί στις περιοχές των νυν Δήµων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, διαιωνίζεται από το 1863! Ακούµε; Από το
1863! Μετά την αντιδικία του ελληνικού κράτους µε τη γαλλοϊταλική εταιρεία του Σερπιέρι, το ελληνικό κράτος αµφισβήτησε το
δικαίωµα της εταιρείας στην εκµετάλλευση των εκβολάδων στην
περιοχή του Λαυρίου, η οποία ήταν οι σηµερινοί Δήµοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, όπως είπαµε, ψηφίζοντας µάλιστα και σχετικό νόµο.
Με τον εν λόγω νόµο, η ακίνητη περιουσία της γαλλοϊταλικής
εταιρείας κατά ένα µεγάλο κοµµάτι πέρασε στην ιδιοκτησία του
δηµοσίου. Η συγκεκριµένη έκταση δόθηκε στους κατοίκους της
περιοχής, χωρίς όµως η πολιτεία τότε να διευθετήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.
Από τότε µέχρι και το 1977 ακολούθησαν πολλοί δικαστικοί
αγώνες των κατοίκων της περιοχής. Τότε προέκυψε ο ν.719/
1977, ο οποίος ξεκαθάρισε τα ιδιοκτησιακά ζητήµατα, αλλά µόνο
για την Κοινότητα Κερατέας. Από λάθος τού τότε νοµοθέτη δεν
εφάρµοσε µε τα τότε διοικητικά όρια, δηλαδή τους σηµερινούς
Δήµους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, όπως προβλεπόταν από τα
διατακτικά των δικαστικών αποφάσεων και τα τοπογραφικά διαγράµµατα του 1972.
Με το συγκεκριµένο λάθος, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν παραµείνει µέχρι σήµερα σε οµηρία, γιατί ακούστηκε προηγουµένως ότι εµείς κρατάµε τους κατοίκους σε οµηρία.
Πρόσφατα, εκδόθηκαν από την Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου πρωτόκολλα είσπραξης, εκτέλεσης και διοικητικής αποβολής καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης και επιβολής
ειδικής αποζηµίωσης στους κατοίκους των Δήµων Λαυρεωτικής
και Σαρωνικού, µετά από επώνυµη καταγγελία που έκανε κάποιος πολίτης.
Επειδή το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει διευθετηθεί ακόµα
και σήµερα, αλλά προβλέπεται να ξεκαθαρίσει µε την πλήρη
εφαρµογή του Κτηµατολογίου, έρχεται η συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση να αναστείλει την έκδοση, τη βεβαίωση και την είσπραξη και την εκτέλεση των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης και πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζηµίωσης για τις περιοχές που περιγράφονται στην υπ’ αριθµόν 1151 του ’72 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις υπ’ αριθµόν 116 του ’68 και 698
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του ’76 αποφάσεις του Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ’ αριθµό
110 του ’78 απόφαση του Αρείου Πάγου και ανήκουν στον Δήµο
Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων
του ελληνικού δηµοσίου επί δασικών εκτάσεων µέχρι την κύρωση
των οριστικών εγγραφών του εθνικού Κτηµατολογίου των ανωτέρων δήµων. Δηλαδή πρόκειται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από εκείνο της κύρωσης των δασικών χαρτών.
Η επέκταση του νόµου θα διευθετηθεί σε δεύτερο χρόνο µετά
την απαραίτητη διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία, στην οποία
διαβούλευση εµείς δίνουµε µεγάλη σηµασία. Δεν θέλουµε να νοµοθετούµε µόνοι µας. Θέλουµε να συζητάµε. Θέλουµε να έχουµε
τον χρόνο να ακούσουµε όλες τις απόψεις. Αυτό έχουµε κάνει
ήδη οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων στο γραφείο του Δηµάρχου του Λαυρίου µε πολίτες, µε φορείς.
Έρχεται, λοιπόν, η Αντιπολίτευση και µας κατηγορεί ότι κρατάµε σε οµηρία. Αλήθεια; Αγανακτεί η Αντιπολίτευση. Αλήθεια,
αγανακτείτε; Γιατί δεν αγανακτήσατε το 2014 και να το είχατε
λύσει το πρόβληµα; Γιατί δεν αγανακτήσατε το 2010, το 2000, το
1990, το 1980, το 1970; Πού ήσασταν;
Έρχεται αυτή η Κυβέρνηση, λοιπόν, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, να τακτοποιήσει µια εκκρεµότητα εκατόν πενήντα τεσσάρων ετών. Επειδή ο λαός ξέρει -οι κάτοικοι της Λαυρεωτικής µάς
ακούν και µας βλέπουν τώρα-, να πω ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι
που θα λύσει το θέµα οριστικά και όπως πρέπει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Πάνο Σκουρολιάκο.
Τον λόγο έχει η κυρία Υφυπουργός. Θα χρειαστείτε πάνω από
δέκα λεπτά;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Πολύ είναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει. Ούτως ή
άλλως έχετε περισσότερο χρόνο διαθέσιµο.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η διάδοση των νέων συστηµάτων παροχής υπηρεσιών πληρωµών είναι πλέον τόσο µεγάλη,
ώστε πρέπει να διασφαλίσουµε ότι έχουν πρόσβαση σε αυτά
όλοι οι πολίτες, χωρίς αποκλεισµούς και µε προδιαγραφές διαφάνειας στους όρους και τις χρεώσεις.
Για τον λόγο αυτό, η οδηγία 2014/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την οποία ενσωµατώνουµε στο ελληνικό δίκαιο µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, θεσπίζει ενιαίους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά στη διαφάνεια και στη συγκρισιµότητα των
τελών που χρεώνονται οι καταναλωτές. Διασφαλίζει ότι οι πολίτες µπορούν να αλλάζουν µε ευκολία πάροχο αυτών των υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός στον τοµέα των λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών.
Συνοπτικά θα αναφέρω ότι µε την οδηγία που ενσωµατώνουµε,
επιλέγονται οι βέλτιστες πρακτικές που µπορούν να αποδώσουν
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλέον οι πάροχοι
υπηρεσιών παροχών πληρωµών και τα πιστωτικά ιδρύµατα θα
πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές συγκεκριµένα έγγραφα
που θα χρησιµοποιούν τυποποιηµένη ορολογία. Κατά συνέπεια,
ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να συγκρίνει τα έξοδα που επιβάλλονται τόσο στη χώρα του όσο και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να µην µπερδεύεται και να αξιολογεί καλύτερα τις εµπορικές προσφορές, αλλά και να επιλέγει την υπηρεσία που είναι πιο κατάλληλη για τις ανάγκες του.
Όλοι οι καταναλωτές κάτοικοι κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν είναι κάτοικοι του κράτους-µέλους, στο οποίο βρίσκεται ένα πιστωτικό ίδρυµα και ανεξάρτητα
από την οικονοµική τους κατάσταση, θα έχουν δικαίωµα να ανοίξουν λογαριασµό πληρωµών που θα τους επιτρέπει να διενεργούν τις αναγκαίες πράξεις, όπως πίστωση µισθοδοσίας, σύνταξης, πληρωµή λογαριασµών ΔΕΚΟ.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, καθώς το θέµα καλύφθηκε
επαρκώς στη συζήτηση στις επιτροπές, αλλά και από τους προηγούµενους οµιλητές.
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Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, καθώς και µε ορισµένες
τροπολογίες που προστέθηκαν και µετά την κατάθεσή του, ρυθµίζονται µια σειρά από ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Οικονοµικών. Διευκολύνεται η µεταφορά πιστώσεων µεταξύ φορέων της κεντρικής διοίκησης, για την οποία απαιτείται χρονοβόρος διαδικασία έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Εναρµονίζεται η µισθολογική αντιµετώπιση µόνιµων υπαλλήλων
του δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ΟΤΑ που
υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους. Αποκαθίσταται, σε ένα βαθµό,
η αµοιβή του γενικού διευθυντή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, ώστε να διατηρηθούν ή να προσελκυστούν ικανά
στελέχη σε έναν Οργανισµό υψηλής εξειδίκευσης. Θεσπίζονται
ρυθµίσεις που αφορούν, µεταξύ άλλων, τον εσωτερικό έλεγχο
των ΔΕΚΟ. Ρυθµίζεται το ζήτηµα της φορολόγησης της υπεραξίας εισφοράς ενεργητικού λύνοντας µία ασάφεια της νοµοθεσίας. Γίνεται νοµοτεχνική βελτίωση για την αποφυγή της ταυτόχρονης ύπαρξης δυο προστίµων για την υποβολή ανακριβών
στοιχείων. Ακόµη, απαλείφεται η αρµοδιότητα της επιβολής προστίµων από τις τελωνειακές αρχές στις λαϊκές αγορές. Εναρµονίζεται το φορολογικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε αυτό αντίστοιχων Διεθνών
Οργανισµών που, επίσης, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Τέλος, δίνεται παράταση για τη δηµιουργία του µητρώου για
τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων. Ρυθµίζονται ζητήµατα
του αναβαλλόµενου φόρου για διαγραφές δανείων ή µεταβιβάσεις οφειλών προς τράπεζες, µε σκοπό την προστασία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Ωστόσο, έχουν προβλεφθεί
όλες οι απαραίτητες δικλίδες, ώστε να µην υπάρχει κόστος για
τον προϋπολογισµό.
Τέλος, µεταρρυθµίζεται και εξορθολογίζεται το πλαίσιο επιβολής µέτρων και διοικητικών κυρώσεων αναστολής λειτουργίας
επαγγελµατικών εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που διαπράττουν φορολογικές παραβάσεις, άρθρο 13 του ν.2523/1997, ενώ
προστατεύονται οι µισθωτοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης.
Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ και στις βουλευτικές τροπολογίες, τις οποίες έχουν υποστηρίξει και οι συνάδελφοι Βουλευτές:
Η τροπολογία της κ. Θεοπεφτάτου, που αφορά τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, έχει γίνει ήδη δεκτή από τις επιτροπές
που συζητήθηκε και έχει ενσωµατωθεί και στο σώµα.
Όσον αφορά την τροπολογία του κ. Καρρά, την διευθέτηση
δανείων σε ξένο νόµισµα –και εδώ µιλάµε για το ελβετικό φράγκο- πραγµατικά, είναι µία αξιόλογη τροπολογία. Δεν νοµίζω,
όµως, ότι µπορούµε µία βουλευτική τροπολογία για ένα τόσο µεγάλο και τόσο σοβαρό ζήτηµα να προχωρήσουµε και να την αποδεχθούµε, για να την ενσωµατώσουµε στο νοµοσχέδιο που
έχουµε σήµερα. Είναι ένα θέµα που, από τη στιγµή που υπάρχει
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, µας απασχολεί. Προσπαθούµε να
βρούµε λύση. Θα την λάβουµε υπ’ όψιν µας και πολύ σοβαρά,
κάποια στιγµή αργότερα, θα δούµε πώς µπορούµε να διευθετήσουµε το θέµα.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 990 και µε ειδικό αριθµό 148, του κ. Κατσίκη, είναι ακριβώς ίδια µε την τροπολογία, την οποία ανέπτυξε ο κ. Σκουρολιάκος που έχει να κάνει
µε την αναστολή ή έκδοση βεβαίωσης είσπραξης και εκτέλεσης
πρωτοκόλλων διοικητικής επιβολής, πρωτοκόλλων καθορισµού
αποζηµίωσης, αφαίρεσης χρήσης και πρωτοκόλλου επιβολής ειδικής αποζηµίωσης στους Δήµους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 991 και ειδικό 149 θα την κάνουµε δεκτή. Πραγµατικά νοµίζουµε ότι οφείλουµε να δώσουµε
την αναστολή της έκδοσης της πράξης προστίµων.
Όσον αφορά τις τροπολογίες για το ίδιο θέµα, που έχουν
φέρει οι κύριοι Βορίδης, Μαρτίνου, Βλάχος, Μπούρας νοµίζω ότι
µπορούµε να τις δούµε στην πορεία.
Κανονικά πρέπει να λυθεί το πρόβληµα της Λαυρεωτικής. Είπε
και ο κ. Σκουρολιάκος ότι είναι ένα θέµα που χρονίζει. Δεν είµαστε εµείς που κρατάµε οµήρους τους πολίτες. Οµήρους τους πολίτες τους κρατούσαν όλες οι κυβερνήσεις. Από την ηµέρα της
δηµιουργίας του προβλήµατος θα µπορούσαν να έχουν έρθει
πάρα πολλές τροπολογίες, θα µπορούσαν να έχουν έρθει και σε
κάποιους νόµους. Πραγµατικά εµείς θέλουµε να λύσουµε το
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πρόβληµα. Δεσµευόµαστε ότι θα λύσουµε το πρόβληµα. Προς
το παρόν θέλουµε να ελαφρύνουµε τους ανθρώπους και για
αυτό δίνουµε την αναστολή.
Από εκεί και πέρα, µε την ολοκλήρωση και του Κτηµατολογίου
και σε κάποιον νόµο που θα έχουµε και παρόµοια ζητήµατα, θα
δούµε πιο ουσιαστικά το πρόβληµα της Λαυρεωτικής και του Σαρωνικού.
Όσον αφορά τις άλλες τροπολογίες, τις βουλευτικές, περιµένω να ακούσω και την τροπολογία της κ. Σκούφα. Νοµίζω,
όµως, ότι µε βάση τα στοιχεία που είδα τουλάχιστον, θα την κάνουµε και εκείνη αποδεκτή, γιατί αφορά ένα ζήτηµα που έχει να
κάνει µε τις σχολικές επιτροπές και µε την ενοικίαση των κυλικείων, κάτι που νοµίζω αφορά όλους τους δήµους. Δεν µπορεί
να είναι επιτηδευµατίες. Θα σας την αναλύσει και η κ. Σκούφα
και αν χρειαστεί θα πω κάτι περισσότερο και τότε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
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, οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Ειδικό Επαγγελµατικό Λύκειο Ορεστιάδας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να σας πω ότι παρακολουθείτε νοµοθετική εργασία. Υπάρχει
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Γίνεται τοποθέτηση
των Βουλευτών, των Υπουργών και µετά θα γίνει η ψηφοφορία,
ώστε να γίνει νόµος.
Σας ευχαριστούµε πάντως για την παρουσία σας εδώ.
Να συνεχίσουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Νικόλαο Δένδια, ο οποίος θα µιλήσει για
δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, θα κάνω ένα σχόλιο
για την τροπολογία η οποία κατατέθηκε για τη ρύθµιση δανείων
σε ελβετικό φράγκο. Πρόκειται, πράγµατι, για ένα πολύ σοβαρό
ζήτηµα, το οποίο η Εθνική Αντιπροσωπεία και πρέπει να συζητήσει και πρέπει να ρυθµίσει. Όµως, κι εµείς, παρ’ ότι συµφωνούµε
στην ανάγκη ρύθµισης, δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε σε µια
τροπολογία για την οποία δεν µας ζητήθηκε καν η γνώµη εκ των
προτέρων, δεν τέθηκε υπ’ όψιν µας, δεν τη διερευνήσαµε και άρα
θεωρούµε ότι αυτός ο τρόπος εισαγωγής ενός µεγάλου προβλήµατος είναι ένας τρόπος ο οποίος, όσον αφορά τουλάχιστον την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν βοηθάει στην επίλυσή του.
Έρχοµαι τώρα στην ίδια την οδηγία που αφορά τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών.
Κατ’ αρχάς, δεν θα µπορούσε να είναι κανείς αρνητικός, όµως,
νοµίζω ότι το πρόβληµα το οποίο αφορά την ελληνική κοινωνία
και την ελληνική οικονοµία δεν είναι αυτό. Το τραπεζικό σύστηµα
της χώρας βρίσκεται σε κρίση. Το βλέπουµε όλοι. Δεν έχουµε
καµµία ενηµέρωση, παρεµπιπτόντως, τι γίνεται µε τα capital controls, πότε επιτέλους θα αρθούν; Αντίθετα, βλέπετε ότι κυκλοφορούν φήµες περί επιδείνωσης της κατάστασης, συνδυαζόµενες
µάλιστα µε την εκροή καταθέσεων.
Και µια και µιλάµε για την εκροή καταθέσεων θα ήταν χρήσιµο
να έχουµε µια ενηµέρωση για το τι συµβαίνει στο επίπεδο της
διαπραγµάτευσης. Διότι είναι φανερό –ξέρετε όλοι- ότι κυκλοφορούν φήµες, οι οποίες είναι βέβαιο ότι εκπορεύονται από την
Κυβέρνηση, περί κατάληξης αυτής της διαπραγµάτευσης, χωρίς
να µας λέγεται, κυρία Υπουργέ, πώς, τι, πότε. Μάλιστα είχαµε
την «ευχάριστη» νότα σήµερα το πρωί Υπουργός της Κυβέρνησης να διατυπώνει τον ισχυρισµό ότι στη διαπραγµάτευση συµµετέχουν «βαποράκια» ιδιωτικών συµφερόντων.
Μάλιστα, εγώ δεν αντελήφθην, αν αυτό αφορά µόνο την άλλη
πλευρά ή αφορά και τη δική µας πλευρά, δηλαδή τους Υπουργούς της Κυβέρνησης που διαπραγµατεύονται. Όποιος, όµως,
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διατυπώνει ισχυρισµούς για «βαποράκια», το ελάχιστο το οποίο
οφείλει, είναι να εξηγήσει αναλυτικά και στην Εθνική Αντιπροσωπεία -γιατί πρόκειται για πολύ βαριά καταγγελία-, τι ακριβώς εννοεί. Και αν είναι δυνατόν -και πρέπει να είναι δυνατόν- να κατονοµάσει ποιο είναι το «βαποράκι». Διότι, το να λέµε πράγµατα
στα κανάλια χωρίς αντίλογο, αυτό είναι το εύκολο. Εδώ. «Βαποράκια». Ποιοι είναι τα «βαποράκια».
Έρχοµαι τώρα στο µεγαλύτερο κοµµάτι του νοµοθετήµατος
και του νοµοθετικού έργου. Έτσι το εκτίµησε και η Υπουργός,
γιατί για την ίδια την οδηγία µίλησε δύο λεπτά και επτά δευτερόλεπτα και όλον τον υπόλοιπο χρόνο του δεκαλέπτου τον διέθεσε
για τις τροπολογίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που συµβαίνει είναι τροµακτικό. Είναι τροµακτικό και καθολικά απαράδεκτο. Έχουµε µία
διαδικασία νοµοθέτησης, η οποία συνίσταται, κατά πλειοψηφία
των ρυθµίσεων, σε άσχετες και ρουσφετολογικές ρυθµίσεις. Και
µάλιστα, ιδιαίτερα κακογραµµένες, κυρία Υπουργέ.
Είναι προφανώς πρωτοτυπία σε εκπρόθεσµη τροπολογία, να
έρχεται µετά σειρά νοµοτεχνικών ρυθµίσεων και να µας κατατίθεται µια ώρα ή δύο ή τρεις, αφού κατατέθηκε η εκπρόθεσµη
τροπολογία. Αυτό συνιστά πλήρη γελοιοποίηση του νοµοθετικού
έργου. Δεν το καταθέτω στα Πρακτικά, διότι, βεβαίως, µόλις διαµοιράστηκαν και περιέχονται στα Πρακτικά. Όµως, αυτά συνιστούν πλήρη γελοιοποίηση. Και µου έκανε µεγάλη εντύπωση
-πρέπει να σας πω δυσάρεστη εντύπωση- ότι προασπιστήκατε
τη διαδικασία νοµοθέτησης εκπροθέσµων τροπολογιών, λέγοντάς µας ότι είναι κάτι λιγότερο από τετρακόσιες. Είναι λάθος η
µέτρησή σας, δεν περιλαµβάνει τις βουλευτικές που έχετε δεχτεί. Να δεχτώ, όµως, τη δική σας, δεν µε πειράζει εµένα…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τις περιλαµβάνει. Είναι επίσηµα στοιχεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Να δεχτώ τη δική σας, δεν έχω αντίρρηση. Αν επαίρεστε ότι τετρακόσιες ή κάτι λιγότερο τροπολογίες
εκπρόθεσµες τον χρόνο είναι σοβαρότητα στο νοµοθετικό έργο,
µπράβο. Εύγε. Δεν έχω αντίρρηση. Και µάλιστα µου έκανε φοβερή εντύπωση η επιπλέον τοποθέτηση περί θετικού προσήµου.
Μας είπε η κυρία Υπουργός ότι οι τροπολογίες έχουν θετικό πρόσηµο.
Έχουµε, λοιπόν, εκπρόθεσµες τροπολογίες µε θετικό πρόσηµο και εκπρόθεσµες τροπολογίες µε αρνητικό πρόσηµο. Και
έχουµε και έναν µηχανισµό εδώ, προφανώς έτοιµο, ο οποίος
αποδίδει και πρόσηµα στις τροπολογίες τις εκπρόθεσµες, που
εισάγει η ίδια η Κυβέρνηση. Διότι, όταν η Κυβέρνηση λέει ότι οι
περισσότερες έχουν θετικό πρόσηµο, προφανώς έχει και κάποιες, που η ίδια καταθέτει και η ίδια ψηφίζει, που έχουν αρνητικό πρόσηµο. Η σοβαρότητα συνεχίζει να υπάρχει κάπου εδώ;
Και µάλιστα, άκουσα προηγουµένως και µια άλλη διάκριση, η
οποία ελέχθη: Βεβαίως εξυπηρετούν, αλλά το ερώτηµα είναι
ποιον εξυπηρετούν; Αν, λοιπόν, εξυπηρετούν κάποιον που µας
αρέσει, τότε η τροπολογία είναι καλή. Αν εξυπηρετεί κάποιον που
δεν µας αρέσει, τότε είναι κακή.
Για να δούµε, λοιπόν, η σηµερινή τροπολογία την οποία κατέθεσε το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης και αφορά τη δυνατότητα κάλυψης από το εθνικό σκέλος του ασήµαντου -αλλά
εδώ βρέθηκαν λεφτά- Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
δαπάνης για παραχωρησιούχο δηµοσίων έργων, αυτή, κυρία
Υπουργέ, είναι µε θετικό ή µε αρνητικό πρόσηµο κοινωνικό; Ή
κοινώς, για να σας το πω λιανά, τα ρουσφέτια που κάνετε στους
εργολάβους έχουν θετικό ή αρνητικό πρόσηµο; Και µην µου
πείτε ότι δεν είστε η κυβέρνηση των ρουσφετιών στους εργολάβους, γιατί θα σας απαντήσω «θέλετε να κοιτάξετε το άρθρο 106
του ν.4389/2016, µε το οποίο συγχωρήσατε το καρτέλ των εργολάβων από όλες τις ποινικές διώξεις;»
Είστε Κυβέρνηση, η οποία µονίµως εξυπηρετεί συµφέροντα.
Είναι φοβερό αυτό το οποίο κάνετε. Και χθες ενώπιον του Πρωθυπουργού ανέφερα είκοσι πέντε ρυθµίσεις ρουσφετολογικές
και δεν µου απάντησε ούτε για µια. Αυτά τα περί θετικού και αρνητικού κοινωνικού προσήµου να τα αφήσουµε στην µπάντα.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι είναι αυτές εδώ οι
τροπολογίες; Σύσταση θέσεων επιστηµονικού προσωπικού, εκτός του στενού δηµόσιου τοµέα. Να βολέψουµε µερικούς. Φαν-
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τάζοµαι ποιους µερικούς και µπορούµε όλοι να φανταστούµε.
Επιβολή τέλους ανάπτυξης αεροδροµίων -σε ποιον φαντάζεστε;στα τρίχρονα και τετράχρονα. Όταν ένα παιδάκι τριών ή τεσσάρων χρονών περνάει αεροδρόµιο επί σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, της «πρώτη φορά αριστερά» πληρώνει 12 ευρώ. Μέχρι τώρα
ήταν από πέντε χρονών και πάνω. Αυτό έχει, κυρία Υπουργέ, θετικό κοινωνικό πρόσηµο ή αρνητικό κοινωνικό πρόσηµο; Διότι
µας το εισηγείστε εδώ.
Για πείτε µου, η φορολογική απαλλαγή εισφοράς ενεργητικού
από εταιρεία σε εταιρεία τι κοινωνικό πρόσηµο έχει; Ποιο ρουσφέτι κρύβεται εδώ; Ποιον εξυπηρετείτε πίσω από αυτό; Διότι,
αν θέλετε να τροποποιήσετε κώδικες είσπραξης φορολογικών
εσόδων, να το κάνετε µε χαρά. Ούτως ή άλλως πρέπει να µειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές και εµείς σας το λέµε. Όµως,
εσείς δεν κάνετε µεταρρυθµίσεις, κάνετε ρουσφέτια.
Πείτε µας, λοιπόν, αυτή η τροπολογία ποιον βοηθάει. Ποιος εισέφερε τι σε ποια εταιρεία και θέλετε να του ελαττώσετε το κόστος το οποίο πλήρωσε;
Δεν µου λέτε: Τα µνηµονιακά για τη λαχαναγορά Πατρών µάς
τα λέτε και αυτά; Τι έχει γίνει στη λαχαναγορά Πατρών, που
αφορά την κατάληξη των διαπραγµατεύσεων; Αν, όπως λέει η
Κυβέρνηση, έχουν καταλήξει οι διαπραγµατεύσεις, αυτή εδώ η
ρύθµιση τι εξυπηρετεί; Μήπως θα µπορούσατε να µας πείτε κάτι;
Εν πάση περιπτώσει, για ποιες µνηµονιακές ρυθµίσεις µάς
λέτε, όταν εδώ ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών, ο προϊστάµενός
σας, ισχυρίστηκε σε δεύτερο χρόνο –σε πρώτο χρόνο είχε ισχυριστεί ότι είχαµε κάνει µόνο το 30%- ότι δεν έχουµε µνηµονιακές
εκκρεµότητες; Άρα η λαχαναγορά Πατρών σε ποια διαπραγµάτευση µε την τρόικα εµπεριέχεται; Μπορείτε να µας πείτε κάτι;
Υπερωριακές αµοιβές. Και αυτό θετικό πρόσηµο; Δαπάνες µισθοδοσίας, θετικό πρόσηµο. Ρύθµιση προσόντων στελεχών, θετικό πρόσηµο και αυτό; Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων ξέρετε τι έχετε κάνει µε αυτή τη ρύθµιση; Αλλάζετε τα προσόντα του γενικού διευθυντή, αλλά ξεχνάτε να αλλάξετε τα προσόντα των διευθυντών κι έτσι ο γενικός διευθυντής χρειάζεται να
έχει λιγότερα προσόντα από τους διευθυντές. Το λέω αυτό για
να καταλάβουµε και την ποιότητα της νοµοθέτησης, πέρα από
τη σκοπιµότητα και πέρα από τη σοβαρότητα.
Αναστολές πρωτοκόλλων κατεδάφισης, παροχές στις τράπεζες µε τον αναβαλλόµενο φόρο. Πείτε µου εδώ, κυρία Υπουργέ:
Αυτό τι πρόσηµο έχει, για να ξέρουµε;
Μήπως θέλετε να σας πω τι έλεγε ο κ. Λαφαζάνης που ανήκε
στο κόµµα σας, όταν είχε πρωτοπεράσει τέτοια διάταξη; Να σας
το θυµίσω; «Λυπάµαι πολύ», έλεγε ο κ. Λαφαζάνης, «µε τις τροπολογίες που φέρνετε αεροπλανικά, κατά παράβαση του Κανονισµού και του Συντάγµατος, µε εκπρόθεσµες τροπολογίες» -σας
θυµίζει τίποτε αυτό;- «προωθείτε ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν συµβεί στην ελληνική ιστορία». Λαφαζάνης.
Τώρα όλα αυτά απέκτησαν θετικό κοινωνικό πρόσηµο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Ο αναβαλλόµενος φόρος, η παροχή στο
τραπεζικό σύστηµα δεν µπορούσαν να έλθουν µε κανονική διάταξη, µε την κανονική διαδικασία. Έπρεπε να τα χώσουµε µε µια
τροπολογία, νύχτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό το τι συµβαίνει.
Αυτή η Κυβέρνηση έχει εκµετρήσει και το ζην και τη σοβαρότητα
και τη χρησιµότητα. Επειδή πραγµατικά δεν τολµάει να φέρει
διατάξεις µε την κανονική διαδικασία και δεν τολµάει ούτε τη δηµοσιότητα των επιτροπών, ούτε την κριτική των συναδέλφων
ούτε τίποτε απ’ όλα αυτά έχει καθορίσει πλέον αυτόν ως γενικό
τρόπο νοµοθέτησης εφ’ οιουδήποτε ρουσφετιού και πράγµατος,
διότι στην πραγµατικότητα το 90% του κοινοβουλευτικού έργου
είναι ρουσφέτια, δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι ρουσφέτια και ρυθµίσεις.
Νοµοθετείτε µόνο δύο πράγµατα, µνηµονιακές υποχρεώσεις
και ρουσφέτια. Τίποτε άλλο δεν κάνετε. Έχετε επιλέξει, λοιπόν,
τον τρόπο των τροπολογιών και µάλιστα των εκπρόθεσµων, για
να µην προλαβαίνει κανείς να τις κοιτάει. Η µία είναι δεκαεννέα
έως είκοσι σελίδες και κανείς δεν µπορεί να ξέρει περί τίνος πρόκειται και τι συµβαίνει.
Αυτή η διαδικασία πρέπει να σταµατήσει. Θα πρέπει τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης τουλάχιστον να έλθουν από κοινού στη
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Διάσκεψη των Προέδρων και να προτείνουν λύση επί τη βάσει
της οποίας αυτή η απαράδεκτη κοινοβουλευτική διαδικασία, ισότιµη και ισόποση κοινοβουλευτικού πραξικοπήµατος, γελοιοποίησης της νοµοθετικής εξουσίας, πάνω στις πλάτες των Βουλευτών της Πλειοψηφίας, θα σταµατήσει. Οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, έντροµοι εν όψει της λήξης της θητείας τους -διότι ξέρουµε πολύ καλά και εµείς και αυτοί ότι δεν θα συναντηθούµε
µε πολλούς απ’ αυτούς στην επόµενη Βουλή- ψηφίζουν σωρηδόν
όλα αυτά τα απαράδεκτα τα οποία φέρνετε εδώ, τα ιδιοτελή και
τα νοµοτεχνικά άθλια, παρεµπιπτόντως, για όσους ασχολούνται
µε τη νοµική επιστήµη που εσείς διαλύσατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ξαναλέω. Το έχω ξαναπεί
πολλές φορές, αλλά δεν νοµίζω ότι ωφελεί πλέον, διότι οµιλούµε
σε ώτα µη ακουόντων: Η Κυβέρνηση αυτή απέρχεται, αλλά έχασε
και την τελευταία ευκαιρία να απέλθει τουλάχιστον µε σοβαρότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαο
Δένδια.
Προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Στύλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είµαι σύντοµος. Δεν θα αναφερθώ στο νοµοσχέδιο, αλλά µόνο στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας.
Για άλλη µια φορά έχουµε µια τροπολογία που ήρθε αιφνιδιαστικά, χωρίς να συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Έχουµε µια τροπολογία που αφορά τους εκπαιδευτικούς
της ειδικής αγωγής.
Έχουµε µια παρέµβαση από το Υπουργείο Παιδείας όπου ανατρέπεται ό,τι υπήρχε µέχρι τώρα σε σχέση µε τους πίνακες και
τον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Είναι
µια διαδικασία η οποία είχε την αποδοχή του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, του συνόλου των κοµµάτων της Βουλής,
όταν ψηφίστηκε το καθεστώς που ισχύει µέχρι σήµερα, και µια
διαδικασία, η οποία δεν βασίζεται σε κανένα επιστηµονικό τεκµήριο. Δεν έχει καµµιά επιστηµονική αποδοχή, αλλά έρχεται
πολύ απλά και λέει «δεν υπολογίζω τα πτυχία των πτυχιούχων,
τον βασικό τίτλο σπουδών των τµηµάτων της Μαγνησίας και των
τµηµάτων του Πανεπιστηµίου του Βόλου και της Μακεδονίας».
Δίνει όλες τις εξουσιοδοτήσεις και όλες τις δυνατότητες στον
Υπουργό Παιδείας να αποφασίσει αυτός έτσι όπως νοµίζει και
όπως κρίνει και να φτιάξει δύο ξεχωριστούς πίνακες για την ειδική αγωγή, έναν για τους πτυχιούχους των συγκεκριµένων τµηµάτων και έναν άλλον για τους υπόλοιπους πτυχιούχους, οι οποίοι έχουν κάποιο κριτήριο. Μέσα στο κάποιο κριτήριο φτάνουµε µέχρι και τα σεµινάρια.
Σας καλώ όλους να δείτε αυτή την τροπολογία και κυρίως τους
Βουλευτές της Πλειοψηφίας, διότι δίνετε µια λευκή επιταγή σε
βάρος της αντικειµενικότητας, σε βάρος της διαφάνειας. Ήδη
αυτή τη στιγµή που µιλάµε είναι έξω από τη Βουλή σπουδαστές
από τα συγκεκριµένα τµήµατα, πάνω από πεντακόσιοι, και διαµαρτύρονται και για τον αιφνιδιασµό και για την αδιαφάνεια.
Εµείς έχουµε πει ότι τη συγκεκριµένη τροπολογία θα την καταψηφίσουµε. Σας καλούµε, λοιπόν, να την ξανασκεφτείτε, να
την αποσύρετε, να έρθετε εδώ και να µας φέρετε συγκεκριµένα
κριτήρια. Διότι έχει στηθεί µια ολόκληρη βιοµηχανία µε τα µεταπτυχιακά, την οποία τώρα την ενθαρρύνετε µε αυτό το οποίο γίνεται. Στρέφετε τους πτυχιούχους των παιδαγωγικών τµηµάτων,
των νηπιαγωγών να πάνε στην Κύπρο, να πάνε στη Βουλγαρία,
να δώσουν χρήµατα οι οικογένειες, να πάρουν µεταπτυχιακά, για
να έχουν µια ελπίδα να ενταχθούν στον δεύτερο πίνακα τον
οποίο εσείς συστήνετε.
Άρα, επειδή είναι σε βάρος της νέα γενιάς της πατρίδας µας
και είναι σε βάρος πτυχιούχων, οι οποίοι τόσο πολύ αγωνιούν να
βρουν µια διέξοδο στη ζωή τους, σας καλώ να το αναθεωρήσετε
και να δείτε ξανά από την αρχή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
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εµείς, κύριε Στύλιο.
Προχωρούµε στον κ. Δηµήτριο Κωνσταντόπουλο, Βουλευτή
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Κωνσταντόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία µιας ευρωπαϊκής οδηγίας µε τρεις ουσιαστικούς στόχους:
Πρώτον, την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα τέλη που
χρεώνονται στους τραπεζικούς στους λογαριασµούς, δεύτερον,
τη δυνατότητα των καταναλωτών για σύγκριση των τελών και,
τρίτον, τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγµατος λογαριασµών πληρωµών, φυσικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρία Υπουργέ, η οδηγία θα µπορούσε αποκλειστικά να αποτελεί µια σηµαντική νοµοθετική εξέλιξη, γιατί αφ’ ενός διευκολύνει τη συµµετοχή των καταναλωτών στην ενιαία αγορά. Και εδώ
φυσικά µπαίνει ένα ερώτηµα: Πώς µπορούµε να µιλάµε για ενιαία
αγορά, όταν σε δύο µήνες η Κυβέρνηση θα γιορτάσει την επέτειο
των δύο χρόνων των capital controls;
Αγαπητοί συνάδελφοι, η οικονοµία οδεύει προς τη γενίκευση
των πληρωµών σε λογιστική µορφή χωρίς φυσικά τη χρήση µετρητών. Και εµείς εδώ συζητάµε ακόµη πότε θα αρθούν τα capital controls! Συζητάµε ακόµα για τις υπέρογκες τραπεζικές χρεώσεις στα POS, που αποτελούν τον βραχνά για τη λειτουργία των
επιχειρήσεων, και τις αντίστοιχες χρεώσεις στις διατραπεζικές
µεταφορές χρηµάτων. Το συµπέρασµα είναι ότι η οδηγία επί της
ουσίας στη χώρας µας θα µείνει ανεφάρµοστη.
Και έρχοµαι στις τροπολογίες. Θα αναφερθώ κατ’ αρχάς στην
τροπολογία του κ. Καρρά, µε γενικό αριθµό 982 και ειδικό αριθµό
144, για τη διευθέτηση δανείων σε ξένο νόµισµα που αφορά πάρα πολλούς συµπολίτες µας και πάρα πολλούς δανειολήπτες,
οφειλέτες που έχουν λάβει δάνεια σε ξένο νόµισµα και µάλιστα
εβδοµήντα χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.
Σήµερα, όλοι αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση. Όλοι αυτοί, κυρία Υπουργέ, βρίσκονται σε αδιέξοδο και µάλιστα, σε µια εποχή
που υπάρχει ραγδαία ανατίµηση του ελβετικού φράγκου. Έχουν
βρεθεί να οφείλουν υπέρογκα ποσά, πολλαπλάσια των δανείων
που πήραν.
Πρέπει, λοιπόν, να τους δοθεί η δυνατότητα για διαγραφή
οφειλών και φυσικά µε µια νέα συµφωνία των τραπεζών µε βάση
την ισοτιµία που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταµίευσης του δανείου.
Γι’ αυτό, κυρία Υπουργέ, σας καλούµε να κάνετε δεκτή την
τροπολογία που προηγουµένως είπατε ότι δεν την κάνετε δεκτή.
Δώστε, λοιπόν, διέξοδο στο αδιέξοδο των δανειοληπτών.
Δράττοµαι της ευκαιρίας να αναφερθώ στα κόκκινα δάνεια,
µιας και έχουµε ήδη τα δύο πρώτα ξένα funds των κόκκινων δανείων. Και εδώ η πρότασή µας, κυρία Υπουργέ, είναι να δώσετε
τη δυνατότητα να προηγηθούν οι δανειολήπτες των ξένων funds,
να δώσετε τη δυνατότητα στους δανειολήπτες για σαράντα πέντε µε εξήντα µέρες να πάνε να αγοράσουν τα δάνειά τους. Μην
τους αφήνετε ουσιαστικά στο έλεος. Μην δίνετε τη δυνατότητα
να χαθούν τα νοικοκυριά και να προηγηθούν τα κοράκια. Δώστε,
λοιπόν, τα δάνεια στους δανειολήπτες. Ας παραδειγµατιστούµε,
αν µη τι άλλο, από τους αδελφούς µας τους Κύπριους.
Και έρχοµαι στην τροπολογία για την ειδική αγωγή. Συνεχίζει
το Υπουργείο Παιδείας τη πολιτική του αιφνιδιασµού και της υποβάθµισης του διαλόγου. Εµείς τι ζητήσαµε από τον κ. Γαβρόγλου; Να σταµατήσει να φέρνει τροπολογίες από το παράθυρο,
να σταµατήσει να φέρνει βιοµηχανία τροπολογιών και για θέµατα
τα οποία άπτονται του διαλόγου και για όλα τα ζητήµατα, µάλιστα, που αφορούν και τις τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης, είτε µε
κλειστά τα σχολεία, όπως συνέβη τον Αύγουστο του 2016 είτε
µε τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο που συνέβη τον Μάρτιο
του 2017.
Κυρία Υπουργέ, οι ρυθµίσεις για τα νηπιαγωγεία, δίχασαν τον
κλάδο των νηπιαγωγών. Οι εξαγγελίες για τους διορισµούς απεδείχθησαν φρούδες. Δίχασαν ακόµα και τους επιτυχόντες του
ΑΣΕΠ και τους αναπληρωτές. Η παρέµβαση για την ειδική αγωγή
δίχασε τον κλάδο των εκπαιδευτικών, διότι οι εξαγγελίες για
ίδρυση νέων δοµών ειδικής αγωγής είναι, πλέον, κενές περιεχοµένου.
Αντιµετωπίζετε, κύριοι, την ειδική αγωγή µε προχειρότητα. Και
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λυπάµαι πραγµατικά που δεν είναι κανένας από το Υπουργείο
Παιδείας να ακούσει τα όσα αναφέρω.
Αναφέρεται, ωστόσο, στην αιτιολογική έκθεσή σας ότι οι διορισµοί στην εκπαίδευση είναι απαγορευτικοί.
Συνεπώς, κυρία Υπουργέ, οι µέχρι τώρα δεσµεύσεις της Κυβέρνησης αποδεικνύονται πλάνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη τροπολογία
απαξιώνει πλήρως τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που απορρέουν
από το βασικό πτυχίο. Αποκαλύπτει κάτι άλλο. Τι; Τον εµπαιγµό
και την αναλγησία της Κυβέρνησης απέναντι στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71. Μιλάω, δηλαδή, για τους πτυχιούχους των πανεπιστηµιακών τµηµάτων Βόλου. Αποχαρακτηρίζει τις θέσεις ΠΕ71 και ΠΕ61, καταργώντας την παράγραφο 1
του άρθρου 56 και ψαλιδίζει τις ελάχιστες ελπίδες που έχουν για
διορισµό.
Κυρία Υπουργέ, προϋπόθεση για όλους µας ξέραµε µέχρι σήµερα ότι αποτελούσε το βασικό πτυχίο. Οι µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές δεν αποτελούν τίτλο διορισµού, αλλά ένα
επιπλέον, πρόσθετο -θα έλεγα- προσόν µισθολογικής και βαθµολογικής εξέλιξης. Η ειδική αγωγή δεν µπορεί να είναι χώρος πειραµατισµού. Η φετινή χρονιά έχει τα περισσότερα κενά στην
παράλληλη στήριξη, καθώς και στη στελέχωση των ειδικών σχολείων µε ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Γι’ αυτό οι όποιες αλλαγές
χρήζουν ουσιαστικού διαλόγου -κάτι το οποίο δεν γίνεται- µε την
εκπαιδευτική κοινότητα και φυσικά µε τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους φορείς. Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, οι ανάγκες των
µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές δεξιότητες δεν
επιδέχονται πειραµατισµούς.
Να θυµίσω εδώ ότι το 2014, επί ΠΑΣΟΚ και µε τον Ανδρέα Λοβέρδο, ρυθµίσαµε το θέµα της κατάταξης στους πίνακες µε
τρόπο δίκαιο και κοινά αποδεκτό, χωρίς καµµία αντίδραση. Χθες
και σήµερα οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες είναι στον δρόµο. Πού;
Σε πορείες διαµαρτυρίας. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει η τροπολογία σας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς και την καταψηφίζουµε και φυσικά ζητάµε από τον Υπουργό να την αποσύρει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση φυσικά έχει χάσει
το µαγικό ραβδί της λύτρωσης και σήµερα µας οδηγεί σε συνθηκολόγηση άνευ όρων. Συµφωνία ακούµε, συµφωνία δεν βλέπουµε. Αποκαλύπτεται η σκληρή πραγµατικότητα. Το τέταρτο
µνηµόνιο είναι προ των πυλών. Τροµάζετε, ωστόσο, να το παραδεχτείτε, αλλά δηλώνετε έτοιµοι να το ψηφίσετε.
Η ελπίδα, που υποσχεθήκατε, έγινε τρόµος. Και αυτή την ελπίδα την υποσχεθήκατε στους νέους ανθρώπους.
Ο ισχυρισµός του Πρωθυπουργού για «τέλος της κρίσης», δεν
πείθει πλέον κανέναν, όχι µόνο την κοινωνία, αλλά ούτε και τα
κοµµατικά σας µέλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ θα ήθελα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Να θυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι στον δρόµο εθνικής
στρατηγικής που χάραξε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 2009 - 2011, ήρθε
και περπάτησε και η κυβέρνηση Παπαδήµου και η κυβέρνηση του
κ. Σαµαρά µε τα τρία Ζάππεια και τα 18 δισεκατοµµύρια ισοδύναµα, αλλά και η κυβέρνηση «πρώτη φορά αριστερά» του κ. Αλέξη Τσίπρα.
Εµείς επιµένουµε µε µια πρόταση για να βγει η χώρα από την
κρίση: Για να υπάρξει έξοδος από την κρίση, χρειάζεται κατ’
αρχάς σύµπνοια και εθνική οµοψυχία, αλλά και εθνική συνεννόηση και κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντόπουλο, Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Ιωάννης Σαχινίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στον σχολιασµό για τις τροπολογίες, κρίνω σκόπιµο
να ενηµερώσω την Ολοµέλεια για ένα γεγονός που έλαβε χώρα
πριν από περίπου µιάµιση µε δύο ώρες, αν δεν κάνω λάθος, στην
Αίθουσα 223, όπου συνεδρίαζε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέ-
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σεων. Μου έκανε τροµερή εντύπωση ότι την ώρα που µπήκα
µέσα, ήταν σε εξέλιξη µια διαµάχη µεταξύ του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Οικονόµου και του Υπουργού κ. Ξανθού,
του κ. Πολάκη και γενικότερα των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι µου
έκανε εντύπωση; Οι Υπουργοί, οι οποίοι δεν απαντούν στις δικές
µας ερωτήσεις, απαντούσαν στον κ. Οικονόµου. Αν βλέπατε την
συµπεριφορά του κ. Οικονόµου απέναντι και στους Υπουργούς
και στους υπόλοιπους, θα σας έκανε εντύπωση πραγµατικά.
Εδώ, όµως, τίθεται ένα πραγµατικό ζήτηµα. Εµάς δεν µας
απαντάν ως Χρυσή Αυγή στις ερωτήσεις που καταθέτουµε µε την
δικαιολογία ότι είµαστε υπόδικοι. Δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείτε, κύριοι της συγκυβέρνησης, δύο µέτρα και δύο σταθµά.
Οπότε εδώ έχετε δύο επιλογές: Να αντιµετωπίζετε και τη Νέα
Δηµοκρατία ως υπόδικους, αφού εδώ και δύο µέρες ο πρώην Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας είναι υπόδικος βάσει µιας δικογραφίας η οποία είχε προφυλακίσει τον Αρχηγό της Χρυσής Αυγής
και τους Βουλευτές, τα στελέχη. Άρα δεν µπορείτε να χρησιµοποιείτε δύο µέτρα και δύο σταθµά. Αφού θεωρούµασταν υπόδικοι και δεν µας απαντούσατε, ζητάµε και απαιτούµε ή να κάνετε
ακριβώς το ίδιο και στη Νέα Δηµοκρατία ή οι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους, να ρίξουν νερό στο
κρασί τους και να απαντάνε πλέον στις ερωτήσεις όµορφα και
δηµοκρατικά.
Να περάσω τώρα στον σχολιασµό των τροπολογιών.
Έχουµε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 959 και ειδικό 136,
η οποία έχει ενσωµατωθεί ως άρθρο 38, µε την οποία εκτός του
ότι διορίζετε και µονιµοποιείτε σε θέσεις τον κοµµατικό σας
στρατό, κάνετε κάτι ακόµα πιο επικίνδυνο: Στις αρµοδιότητες της
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου προστίθεται η τήρηση αξιόπιστου και αποτελεσµατικού συστήµατος καταγραφής περιστατικών διακρίσεων ρατσισµού και µισαλλοδοξίας. Ποιος εγγυάται για την αξιοπιστία και την αλήθεια των καταγραφόµενων περιστατικών, ειδικά όταν θεσπίζεται ειδική εξαίρεση συµµετοχής στην επιτροπή των προσώπων µε βουλευτική
ιδιότητα; Το ακριβώς αντίθετο οφείλατε να πράξετε, για να διασφαλιστεί έστω και κατ’ επίφαση αυτή η διαφάνεια. Μάλιστα, καθιστάτε τα µέλη της ποινικά ανεύθυνα για τη διατύπωση γνώµης,
συµπεριλαµβανοµένης και της καταγραφής περιστατικών ρατσισµού.
Ανακύπτουν δύο ζητήµατα: Αφ’ ενός η επιτροπή µπορεί να
γίνει αποδέκτης ψευδών καταγγελιών, αφ’ ετέρου τίθεται στο
απυρόβλητο προκειµένου να κάνει πολιτική και να καταστείλει
κάθε αντίθετη φωνή από αυτή που ήδη εκφράζει.
Θέλω να πω ότι µπορεί να διατυπώνει γνώµη και να χαρακτηρίζει ρατσιστικό τον λόγο, όποιος ιδεολογικά και πολιτικά διαφοροποιείται από αυτό που τα µέλη της επιτροπής εκφράζουν.
Περνάµε στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 968 και ειδικό
αριθµό 138. Εδώ παρατείνεται η εφαρµογή της απόφασης κατεδάφισης όσων κέντρων εστίασης στο Μικρολίµανο έχουν κριθεί
αυθαίρετα.
Αυτή την περίοδο της οικονοµικής πίεσης, η εφαρµογή µιας
τέτοιας απόφασης θα οδηγούσε δεκάδες οικογένειες στην ανεργία. Πρέπει να βρεθεί µια λύση, που και τη διοίκηση θα ικανοποιεί
και την εφαρµογή του νόµου, αλλά και τους ιδιοκτήτες και εργαζόµενους, τους οποίους και θα προστατεύσει.
Έρχοµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 970 και ειδικό 139
που έχει ενσωµατωθεί ως άρθρο 40. Με τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας επιβάλατε ένα επιπλέον οικονοµικό βάρος στους διαδίκους πολίτες και τους υποχρεώνετε σε καταβολή παραβόλου στις περιπτώσεις που αιτούνται αναβολή της υποθέσεώς τους. Φροντίσατε, όµως, να διασφαλίσετε την ατέλεια του δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα
οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής παραβόλου αναβολής. Αυτή η διακριτική µεταχείριση του δηµοσίου σε βάρος
των πολιτών παραβιάζει κάθε έννοια ισονοµίας και ίσης µεταχείρισης των διαδίκων. Η καταβολή παραβόλου αναβολής πρέπει
να καταργηθεί για το σύνολο των διαδίκων.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 973 και ειδικό
140, άρθρο 41. Επί της ουσίας, για να µην χανόµαστε στις ερµηνείες των άρθρων, µε την παρούσα τροπολογία αυξάνετε τη φο-
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ρολόγηση των αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών, κάτι το οποίο
συνιστά πλήγµα για τον τουρισµό. Καθιστά την Ελλάδα δυσπρόσιτη και θα είναι λίγες οι αεροπορικές εταιρείες που θα επιλέγουν ειδικά το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ως τερµατικό
ή ενδιάµεσο σταθµό. Αυτό σηµαίνει ότι σταδιακά θα αποκλειστούµε και θα περιθωριοποιηθούµε τουριστικά.
Επίσης, είναι δεδοµένο ότι σε βάθος χρόνου οι οικονοµικές
συνέπειες θα είναι σίγουρα αρνητικές για την Ελλάδα. Δεν είναι
µόνο τα έσοδα από τη φορολόγηση των αεροπορικών εταιρειών,
αλλά και το συνάλλαγµα των τουριστών. Σκεφθείτε, δε, τη δυσκολία των Ελλήνων, οι οποίοι θα θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 974 και ειδικό 141, άρθρο 42: Η σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων είναι εφαρµογή µνηµονιακών δεσµεύσεων και η επιλογή
στη θέση του διευθυντή θα γίνει µε κριτήρια κοµµατικά. Οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση θέτετε µε τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο τελευταία στιγµή είναι χάριν νοµιµοφάνειας και καθόλου ουσιαστική.
Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 980 και ειδικό 142 -είναι
το άρθρο 43- αυξάνετε σε είκοσι χρόνια -αντί για δέκα, που ισχύει
σήµερα- η περίοδος εντός της οποίας οι τράπεζες µπορούν να
αποσβένουν τις ζηµιές τους, τις οποίες εγγράφουν στον ισολογισµό τους από τις διαγραφές δανείων, είτε λόγω διακανονισµού
είτε λόγω αναδιάρθρωσης του δανείου συµβατικά, δικαστικά ή
εξωδικαστικά, είτε λόγω µεταβίβασης του δανείου σε εταιρείες
απόκτησης δανείων ή τιτλοποίησης ή σε πιστωτικά ιδρύµατα και
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή σε άλλες εταιρείες ή νοµικές οντότητες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές τη διαχείριση πραγµατοποιεί η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Η τροπολογία αυτή
έρχεται την εποµένη της επίσκεψης του επικεφαλής του SSM
στην Αθήνα, καθ’ υπόδειξη δική του. Και αυτό αποτελεί άλλη µια
απόδειξη ότι νοµοθετείτε απόλυτα κατόπιν ξένων εντολών.
Έρχοµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 983 και ειδικό 145.
Έχουµε λάβει δεκάδες ηλεκτρονικά µηνύµατα για τη συγκεκριµένη τροπολογία. Όλα τα ηλεκτρονικά µηνύµατα που λάβαµε,
συγκλίνουν και συµφωνούν σε αυτό που διαφωνούν. Η βασική
τους διαφωνία είναι ότι οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης µε ένα
µεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή µπαίνουν στον πίνακα διορισµού των δασκάλων ειδικής αγωγής. Τα µεταπτυχιακά, όµως,
µπορεί να είναι και αγορασµένα από γνωστές αγορές µεταπτυχιακών, όπως η Κύπρος ή και άλλες χώρες.
Εδώ, όµως, προκύπτει και ένα µεγάλο πρόβληµα, το οποίο έχει
σχέση µε τα σχολεία ειδικής αγωγής. Τα τµήµατα ένταξης στελεχώθηκαν µε αναπληρωτές δασκάλους ειδικής αγωγής -και µάλιστα έχουν βρει πολλή δουλειά- οι οποίοι αποχώρησαν µε
συνεχόµενες άδειες άνευ αποδοχών, µε αποτέλεσµα τα τµήµατα
ένταξης να µην λειτουργούν, πάντα, όµως, σε βάρος των παιδιών
και των γονιών τους.
Επίσης, οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής έφταναν και περίσσευαν,
κυρία Υπουργέ, για να καλύψουν τα ειδικά τµήµατα. Κι αν πάµε
στη δική σας λογική, πώς γίνεται οι δάσκαλοι να µπορούν να διδάσκουν σε ειδικά τµήµατα, ενώ οι δάσκαλοι µε γνώσεις ειδικής
εκπαίδευσης να µην µπορούν να διδάξουν σε απλά σχολεία;
Θα κάνω κι εγώ µια αναφορά στην τροπολογία, την οποία δεν
κάνετε δεκτή και σας προτείνουµε κι εµείς να τη δεχθείτε. Είναι
η τροπολογία του κ. Καρρά µε γενικό αριθµό 982 και ειδικό 144
που αφορά τους δανειολήπτες και τη διευθέτηση των δανείων
τους σε ελβετικό φράγκο.
Είναι µία τροπολογία η οποία, κατ’ ουσίαν, δεν λύνει το πρόβληµα, κυρία Υπουργέ. Είναι, όµως, µία πάρα πολύ καλή αρχή.
Θα πρέπει να την εξετάσετε, γιατί αφορά αρκετά µεγάλο αριθµό
Ελλήνων, οι οποίοι πήραν δάνεια µε εγγύηση ξένο νόµισµα και
σήµερα, δυστυχώς, λόγω ισοτιµίας, καλούνται να πληρώσουν
πολλαπλάσια. Είναι, πράγµατι, ένα πολύ καλό ξεκίνηµα. Ζητάµε
κι εµείς, ως Χρυσή Αυγή, να την κάνετε δεκτή. Κι όπως είπα και
πριν, δεν λύνει πραγµατικά το πρόβληµα, είναι, όµως, µια πάρα
πολύ καλή αρχή.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 988 και ειδικό 146 αναφέρεται
στην αναστολή λειτουργίας αποκλειστικά της επαγγελµατικής
εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και διαπιστώ-
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θηκε η παράβαση, αντί του συνόλου των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων του επιτηδευµατία, η οποία και ισχύει σήµερα. Προφανώς, αφορά συγκεκριµένα εκπαιδευτήρια και προσπαθείτε να
περισώσετε συγκεκριµένους επιχειρηµατίες.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 989 και ειδικό 147 αφορά τη
ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τη δυνατότητα ίδρυσης οργανωµένων αγορών χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων.
Αν δει κανείς το έγγραφο, πρόκειται για τροπολογία η οποία ήταν
ήδη έτοιµη. Δεν ξέρω, φυσικά, ποιος την έχει συντάξει. Απλά, απ’
ό,τι καταλαβαίνουµε, περιµένατε κι αφήσατε κενό τον τίτλο του
νοµοσχεδίου στο οποίο θα το εντάξετε.
Και κάτι ακόµα. Αναρτήθηκε στη δηµόσια διαβούλευση στις 24
Μαρτίου, δηλαδή µόλις πριν τρεις µέρες, νοµοσχέδιο που αφορά
αποκλειστικά διακίνηση και εµπορία νωπών προϊόντων. Παρ’ όλα
αυτά, δεν το έχετε εντάξει εκεί, παρά επιλέγετε αποσπασµατικά
και πάλι τη µέθοδο της τροπολογίας. Είναι τόσο επείγον αυτό το
ζήτηµα που πρέπει να επιλυθεί σήµερα µε τροπολογία και δεν το
εντάσσετε σε βασικό νοµοσχέδιο;
Κι εδώ µην ξεχνάτε, κυρία Υπουργέ, ότι η βάση αυτής της τροπολογίας ήταν ακριβώς οι προτάσεις που έχουµε καταθέσει επανειληµµένα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου ως Χρυσή
Αυγή, να υπάρχει, δηλαδή, µία κεντρική λαχαναγορά για διάθεση
όλων των αγροτικών προϊόντων σε κάθε νοµό. Αν θέλετε να καταθέσετε ένα σχέδιο νόµου το οποίο θα είναι σωστό, ζητήστε να
σας δώσουµε τις συµβουλές µας.
Συνεχίζω µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 994 και ειδικό
152. Εδώ το ελληνικό δηµόσιο παραχωρεί το ποσοστό συγκυριότητάς του επί ακινήτου που βρίσκεται στον Δήµο Παύλου Μελά
στο Ταµείο Εθνικής Αµύνης. Φυσικά, η παραχώρηση δεν γίνεται
για να καλυφθούν ανάγκες του Ελληνικού Στρατού ή προκειµένου να διατεθεί αυτό σε Έλληνες φορολογούµενους που βρίσκονται στον δρόµο και αδυνατούν να καλύψουν βασικές τους
ανάγκες, ούτε παραχωρείται για να γίνει χώρος εκπαίδευσης,
άθλησης, γενικά χώρος, όπου θα µπορούσαν να αναπτύσσουν
τα Ελληνόπουλα τις δεξιότητές τους, είτε είναι καλλιτεχνικές είτε
αθλητικές.
Έχετε αποδεδειγµένα επιδείξει πλήρη αδιαφορία τόσο για το
θέµα της Άµυνας της χώρας όσο και για την οικονοµική στήριξη
των Ελλήνων. Το δε θέµα της εκπαίδευσης, µόρφωσης και πολιτιστικής επιµόρφωσης των Ελλήνων, µάλλον δεν σας αγγίζει καν.
Αυτή η παραχώρηση γίνεται άνευ ανταλλάγµατος, προκειµένου να καλυφθούν υποτιθέµενες ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι
κατακλύζουν τη χώρα µας, εισέρχονται παράνοµα και παρ’ όλα
αυτά, τυγχάνουν πλήρους ασυλίας και προστασίας από το ελληνικό κράτος. Υποτίθεται ότι όλοι αυτοί οι πρόσφυγες και µετανάστες -τα στοιχεία των οποίων, την προέλευση, τις τυχόν ποινικές
τους εµπλοκές τα αγνοούµε- δεν επιθυµούσαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, αλλά να φύγουν στην Ευρώπη, λες και η Ευρώπη τους περιµένει µε ανοικτές αγκαλιές. Γιατί, λοιπόν, η Ελλάδα συνεχίζει να στήνει δοµές φιλοξενίας, όπως τις λέτε; Ποια
σκοπιµότητα, αλήθεια, εξυπηρετούν; Μέληµά µας θα έπρεπε να
είναι η δηµιουργία δοµών φιλοξενίας για το µεγάλο ποσοστό των
Ελλήνων που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 997 και ειδικό 155 δεν είναι τίποτε άλλο από απλή υλοποίηση των υποχρεώσεων, οι οποίες
απορρέουν από τη σύµβαση ξεπουλήµατος των περιφερειακών
αεροδροµίων. Με την επιβολή επιπλέον φόρων στους ήδη υψηλά
υπάρχοντες, το µόνο που θα επιτευχθεί είναι να µειωθεί το τουριστικό κύµα. Τα αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία καλείται να πληρώσει ο επιβάτης, είναι προσαυξηµένα κατά 100% από το αρχικό
ποσό µόνο µε φόρους. Εσείς τώρα επιβάλλετε νέα εισπρακτικά
µέτρα, δηλαδή το κόστος της ανακαίνισης των αεροδροµίων,
βάσει των τεχνικών σχεδίων, το µετακυλίετε στον επιβάτη.
Θα αναφερθώ τώρα στην τροπολογία µε γενικό 998 και ειδικό
156: Αυτή η πρακτική της απευθείας αναθέσεως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί συµβάσεων, στα περισσότερα ζητήµατα του ΕΟΤ και κυρίως στην προβολή της χώρας µας, είναι
συνήθης. Διαρκώς φέρνετε σε άσχετα νοµοσχέδια τροπολογίες
ρυθµίζοντας αυτά τα θέµατα. Είναι, δε, τόσο ασαφής η διάταξη,
που δεν αναφέρει καν το ύψος του ποσού της αναθέσεως. Δηλαδή, ρωτάµε αν περιλαµβάνονται και οι αναθέσεις άνω των 200
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χιλιάδων ευρώ και αν ναι, ποιο είναι το κριτήριο διασφάλισης διαφάνειας και της µη διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος για
άλλη µία φορά.
Και κάτι τελευταίο: Ποια αναγκαιότητα και ποιο κατεπείγον καλύπτεται εν προκειµένω και πρέπει να έρθει αυτή η τροπολογία
την τελευταία στιγµή;
Με την τροπολογία µε γενικό αριθµό 999 και ειδικό 157 προτείνετε επέκταση για εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 53 του
ν.4456/2017 και καταβολή αποζηµίωσης στον Πρόεδρο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Και, µάλιστα, ως αιτιολογική βάση αυτής της τροποποίησης προτείνετε την ανάγκη
της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους. Ήδη, όµως,
από τη σύσταση της αρχής εκ του νόµου, αυτή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά
όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται µόνο στον έλεγχο
της Βουλής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της.
Γιατί τότε δεν είχατε προβλέψει την ανάγκη καταβολής αποζηµίωσης και το διαγνώσατε σήµερα; Μάλλον είναι φωτογραφική
διάταξη. Μετατίθεται πάλι µε τροπολογία, όπως είχε συµβεί πριν
δύο µήνες, η έναρξη λειτουργίας της αρχής χωρίς να αιτιολογείται σε τι συνίσταται η καθυστέρηση.
Και κλείνω µε την τελευταία τροπολογία, κύριε Πρόεδρε. Είναι
η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1000 και ειδικό 158. Αυτή η τροπολογία είναι µάλλον ένα µίνι πολυνοµοσχέδιο. Έχει διατάξεις
των Υπουργείων Τουρισµού, Μεταφορών, Οικονοµίας, Οικονοµικών. Αλήθεια, πού θα πάει αυτό; Δεν έχουµε τον χρόνο όχι για
να κάνουµε αντιπαραβολή µε τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά ούτε
καν να διαβάσουµε και την ίδια την τροπολογία. Αφορά τέσσερα
διαφορετικά νοµικά ζητήµατα. Να σας θυµίσω ότι 350 εκατοµµύρια ευρώ είχαν καταβληθεί σαν αποζηµίωση από την Κυβέρνηση
στην κοινοπραξία «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.» συµφερόντων των οµίλων
Μπόµπολα, ο οποίος κατασκευάζει τον κεντρικό οδικό άξονα Πελοποννήσου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίου Βουλευτή)
Η κοινοπραξία εµφάνισε λογαριασµό µε απώλειες 500 εκατοµµύρια ευρώ λόγω µειωµένης κίνησης. Στην περίπτωση του αυτοκινητοδρόµου Κορίνθου –Τρίπολης - Καλαµάτας τα έργα δεν
είχαν σταµατήσει στα µέσα του 2011, αλλά προχωρούσαν µε αργούς ρυθµούς. Σήµερα συνεχίζεται να επιβαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισµός, διότι έχει µειωθεί η κίνηση και το ελληνικό δηµόσιο συνδράµει στον παραχωρησιούχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Τελειώνω. Είναι η τελευταία φράση,
κύριε Πρόεδρε.
Εδώ θα πρέπει να ελέγξετε και να αλλάξετε τις συµβάσεις. Δεν
µπορεί µια εταιρεία ιδιωτικών συµφερόντων -η οποία παίρνει το
ρίσκο της επένδυσης σε ένα δηµόσιο έργο- να µπορεί και να είναι
εξασφαλισµένη και διασφαλισµένη µονοµερώς από τη στιγµή
που έχει κάνει το ρίσκο και έχει επενδύσει. Και καλείται το ελληνικό δηµόσιο, λόγω απώλειας εσόδων που έχουν από τα διόδια,
για τα επόµενα τριάντα χρόνια να καταβάλει –εάν θυµάµαι καλάπερίπου 23 εκατοµµύρια ετησίως. Για ποιον λόγο; Το λάθος και
το κόστος θα έπρεπε να επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιώτη.
Από τη µία φέρνετε τροπολογία που αφορά συµβάσεις διαφήµισης στη χώρα µας και σε άλλη τροπολογία µε διατάξεις του
Υπουργείου Μεταφορών θέτετε ζητήµατα εκπαίδευσης εργαζοµένων στον τουρισµό.
Και η τελευταία παράγραφος µιλάει για αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία σε όσους εργάζονται στις δοµές φιλοξενίας.
Αλήθεια, δεν βρίσκετε εθελοντές αλληλέγγυους οι οποίοι θα
προσφέρουν δωρεάν την αγάπη τους;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
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έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα
τρεις µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το από το Γυµνάσιο Νεάπολης Λασιθίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να σας ενηµερώσουµε ότι παρακολουθείτε συνεδρίαση για
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Γίνεται συζήτηση,
µετά θα γίνει ψηφοφορία και θα γίνει νόµος του κράτους.
Προχωρούµε στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριο Μάρδα.
Ορίστε, κύριε Μάρδα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ: Κυρίες και κύριοι, θα αναφερθώ σε
δύο τροπολογίες.
Η πρώτη είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 973, η οποία
αφορά την έκτακτη εισφορά σε ξένες αεροπορικές εταιρείες το
2008 και το 2009. Και έχοντας υπ’ όψιν τη συζήτηση η οποία
έγινε, θα ήθελα να επισηµάνω δύο πράγµατα. Γιατί είχαµε αυτό
το πρόβληµα και γιατί παρατηρήθηκε το όποιο πρόβληµα µε τις
αεροπορικές εταιρείες; Είναι ένα πρόβληµα που ήρθε στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Σεπτέµβρη και κινηθήκαµε µε τις
όποιες διαδικασίες προβλέπονταν, έτσι ώστε να λυθεί. Και βλέπουµε ότι λύνεται πια.
Αυτό το πρόβληµα προκλήθηκε γιατί υπάρχει µια ακαταστασία
σε ό,τι αφορά το νοµοθετικό µας πλαίσιο. Υπήρχε µια ακαταστασία σε ό,τι αφορά το νοµοθετικό πλαίσιο του 2009 - 2010.
Προσέξτε, τώρα, η ακαταστασία και οι διάφορες ερµηνείες
από ακατάλληλους νόµους τι προκάλεσαν. Τρεις εταιρείες δέχθηκαν να πληρώσουν τη συγκεκριµένη εισφορά, παρά το γεγονός ότι θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να την πληρώσουν. Αυτή η
θεώρηση προκύπτει από κάτι το οποίο δεν ήταν καλογραµµένο,
υποθέτω. Μία εταιρεία προσέφυγε σε δικαστήρια και δικαιώθηκε
και µία άλλη εταιρεία µε τον ίδιο νόµο, µε τις ίδιες ρυθµίσεις προσέφυγε στα δικαστήρια και δεν δικαιώθηκε µε αποτέλεσµα το
όλο πρόβληµα να έλθει στο άµεσο µέλλον στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, έτσι ώστε να δοθεί µία λύση.
Τι διαπιστώνουµε; Διαπιστώνουµε ότι µία νοµοθεσία, που δεν
είναι γραµµένη µε τον κατάλληλο τρόπο, προκαλώντας διάφορες
ερµηνείες κατά το παρελθόν, έρχεται στην εποχή µας και οι επιπτώσεις της συγκεκριµένης νοµοθεσίας έρχονται στα χέρια µας
και φαινόµαστε εµείς στα µάτια του κόσµου ως οι υπόλογοι µιας
κατάστασης για την οποία δεν έχουµε ευθύνη. Και, βέβαια, δεν
είναι η πρώτη φορά, και αυτή τη φορά, βέβαια, δεν ακούστηκε
τίποτα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και σωστά έγινε.
Έχουµε όµως περιπτώσεις έχουµε παλιές ρυθµίσεις, οι οποίες
έρχονται στα χέρια µας τη συγκεκριµένη περίοδο γιατί τώρα πρέπει κάτι να γίνει και εφαρµόζουµε αυτά τα οποία έχουν συµφωνηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο συµβάσεων. Και ενώ εφαρµόζουµε παλιότερες συµβάσεις, που υπογράφονται από παλιότερες κυβερνήσεις, έρχονται εκπρόσωποι των κοµµάτων που κυβερνούσαν τα προηγούµενα χρόνια και µας επιρρίπτουν ευθύνες. Θα σας φέρω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα το οποίο
µπορώ να σας πω ότι αποτελεί και παιδαγωγικό παράδειγµα για
τα πανεπιστήµια.
Κατηγορηθήκαµε τις προάλλες ότι «καζινοποιούµε» τη χώρα.
Γιατί «καζινοποιούµε» τη χώρα; Γιατί επιτρέψαµε τη λειτουργία
τριάντα πέντε χιλιάδων VLTs, είναι τα γνωστά «φρουτάκια». Δεν
θυµόµουνα τόσο το 2015 όσο και το 2016 να είχαµε νοµοθετήσει
κάτι τέτοιο οπότε ψάχνοντας διαπίστωσα ότι στις 4 -11- 2011 η
ελληνική κυβέρνηση τότε επί Γεωργίου Παπανδρέου παραχώρησε στον ΟΠΑΠ τη δυνατότητα να εισάγει στην αγορά τα
τριάντα πέντε χιλιάδες «φρουτάκια». Η υπουργική απόφαση γι’
αυτό υπογράφτηκε το 2013. Υπήρχε σύµβαση. Οι όροι αυτής της
σύµβασης µεταφέρθηκαν στην εταιρεία η οποία ανέλαβε τον
ΟΠΑΠ µετά τους γνωστούς διαγωνισµούς και τα υπόλοιπα σχετικά. Και έρχεται η ώρα να γραφτεί και να εφαρµοστεί ένας κανονισµός, ο οποίος είναι υποχρεωµένος βάσει σύµβασης να εισάγει τα τριάντα πέντε χιλιάδες «φρουτάκια». Ποιος ευθύνεται
γι’ αυτό; Ευθύνεται µία κυβέρνηση που είναι υποχρεωµένη να
εφαρµόσει µία σύµβαση ή αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν τη σύµβαση ή αυτοί οι οποίοι εισήγαγαν τη συγκεκριµένη πολιτική παιχνιδιών µε την όποια νοµοθεσία και την όποια σύµβαση;
Και βέβαια, θα έλθει κάποιος να πει «Μα, αλλάξτε το». Η σκέψη
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για αλλαγή µας οδήγησε στα διαιτητικά δικαστήρια του Λονδίνου
µε αίτηµα για αποζηµίωση της τάξης του 1 δισεκατοµµυρίου 200
εκατοµµυρίων. Κανονισµός µπορεί να αλλάξει και, αν υπάρχει
κάποιος κανονισµός που δεν είναι καλά γραµµένος, µπορεί να
αλλάξει είτε µε τη συµβουλή του Κοινοβουλίου είτε ακόµα και µε
παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά, ο κανονισµός,
όµως, δεν µπορεί να κινηθεί έξω από τα όρια µιας σύµβασης που
είχε υπογραφεί στο παρελθόν και πρότεινε το ό,τι πρότεινε.
Ως εκ τούτου, ήταν τελείως άστοχη η συγκεκριµένη παρατήρηση και, αν θέλετε, ο συγκεκριµένος χαρακτηρισµός για την
«καζινοποίηση» της χώρας εκ µέρους µας. Αυτό να το σκεφτόντουσαν όσοι υπέγραψαν τη συγκεκριµένη συµφωνία το 2011 και
το 2013.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Έρχοµαι στη δεύτερη τροπολογία περί αναστολής διοικητικών
κυρώσεων µε αριθµό 968. Προσέξτε τι γίνεται. Εδώ, οµολογουµένως, στο όνοµα της προστασίας των εργαζοµένων, σαφώς και
πρέπει να δοθεί αυτή η παράταση, δεν το συζητάµε. Βέβαια, και
αυτή η διαδικασία εισάγει, όπως καταλαβαίνετε, µία πρακτική,
που σηµαίνει ότι στο µέλλον είναι δύσκολο να την αρνηθούµε σε
παρόµοιες περιπτώσεις, γιατί υπάρχει το πρόβληµα της ίσης µεταχείρισης. Βέβαια, υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων και υπάρχουν και κάποιες ποινές. Αυτό που πρέπει να προσέξουµε κάποια
στιγµή και να προσέξει το Υπουργείο είναι ότι πράγµατι να δίνεται η παράταση. Έχουµε –επαναλαµβάνω- κόσµο ο οποίος εργάζεται. Αλλά δείχνουν την πρόθεση οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες να εφαρµόσουν τις δικαστικές αποφάσεις ή δεν τη δείχνουν; Αν τη δείχνουν, πρέπει µε κάποιον τρόπο να αποδεικνύουν
ή ότι έχουν νοικιάσει έναν χώρο ή ότι κατασκευάζουν κάτι άλλο
σε µία περιοχή που επιτρέπεται ή ότι εν πάση περιπτώσει είναι
σε µία διαδικασία µετακόµισης. Διαφορετικά, επιδιώκεται η καταστρατήγηση των όποιων αποφάσεων, πατώντας οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες στην ευαισθησία της Βουλής σε θέµατα που
έχουν σχέση µε την προστασία της εργασίας.
Τέλος, έρχοµαι στην τροπολογία που προτάθηκε αναφορικά
µε το ελβετικό φράγκο, κινούµενη από τον κ. Καρρά, µε αριθµό
982. Το ελβετικό φράγκο είναι ένα νόµισµα που από το 1972 κινείται µε όποιον τρόπο θέλει. Είναι ένα νόµισµα που είναι ισχυρό
και παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις από τότε. Το 1972, σε µία
νύχτα, ανατιµήθηκε το ελβετικό φράγκο κατά 25%. Αυτό γιατί;
Γιατί οι Ελβετοί ήθελαν να το κρατήσουν στη χώρα τους, µη βγει
έξω από τη χώρα τους ως ισχυρό νόµισµα, και µέσω της διαδικασίας του πολλαπλασιαστή τελικά δεν ξέρουν τι ποσότητες κυκλοφορούν διεθνώς. Αυτά τα ξέρουν οι τράπεζες από το 1972,
τα ξέρει ένας δευτεροετής φοιτητής του Τµήµατος Οικονοµικών
Επιστηµών.
Ως εκ τούτου, κάποια στιγµή πρέπει να προσδιοριστεί και η ευθύνη των τραπεζών ως προς την ενηµέρωση που κάνουν στον
κόσµο. Εµείς, τότε, ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο ενηµερώσαµε
τον κόσµο για τον κίνδυνο που έχει κάποιος, ο οποίος όταν δανείζεται για είκοσι χρόνια, σε ένα νόµισµα ασταθές -ασταθές µε
µία δυναµική και όχι µε µία αντίθετη πορεία- ότι κινδυνεύει να
χάσει τα χρήµατά του, όχι λόγω ενός πολύ χαµηλού επιτοκίου,
αλλά λόγω µιας ισοτιµίας η οποία διακυµαίνεται µε τρόπο απρόβλεπτο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βλάχος από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Δανέλλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αφιερώσω τον χρόνο µου στις δύο τροπολογίες τις οποίες
καταθέσαµε µε τους συναδέλφους και µιλώ για την τροπολογία
µε γενικό αριθµό 995 και ειδικό 153 και την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 996 και ειδικό 154. Πώς ακριβώς έχει το θέµα; Υπάρχουν
δύο προβλήµατα, κυρία Υπουργέ, στην περιοχή της Λαυρεωτικής. Με αφορµή τα «ραβασάκια» -στην κυριολεξία- που φτάνουν
στους κατοίκους της περιοχής και πριν βεβαιωθούν πρόστιµα –
κατά τη γνώµη µας άδικα- πρέπει να υπάρξει νοµοθετική ρύθ-
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µιση.
Θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε µε την τροπολογία που κατέθεσαν οι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και µιλώ για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 991 και ειδικό 149. Όµως πραγµατικά
πιστεύουµε ότι, παρά την καλή πρόθεση των συναδέλφων, η διατύπωση της συγκεκριµένης τροπολογίας δεν είναι ορθή, δεν
λύνει το πρόβληµα. Βεβαίως, σας ακούσαµε νωρίτερα να λέτε
ότι δεν θα κάνετε δεκτές τις δικές µας τροπολογίες, ενώ θα κάνετε δεκτή την τροπολογία των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ. Αναγκαστικά εµείς θα συµφωνήσουµε µε την τροπολογία των συναδέλφων.
Αλλά θέλαµε να πούµε πολύ καθαρά από το Βήµα της Βουλής
ότι το πρόβληµα θα επανέλθει. Δεν το λύνουµε. Το λύνουµε επιφανειακά και ίσως ούτε προσωρινά. Δεν είµαι σίγουρος ότι θα
σταµατήσει αυτή η ροή των προστίµων. Γι’ αυτό εµείς φέραµε
δύο τροπολογίες, που µε τη µία λέµε αναστολή έκδοσης πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και βεβαίως και είσπραξης και
εκτέλεσης πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης
χρήσης και πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζηµίωσης, µέχρι
την ανάρτηση των οριστικών εγγράφων του Κτηµατολογίου των
Δήµων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
Μόνο αυτή η διατύπωση εξασφαλίζει την πραγµατική αναστολή των προστίµων.
Υπάρχει, όµως, και ένα δεύτερο πρόβληµα, το οποίο µπερδεύουµε λίγο. Και γιατί το µπερδεύουµε; Δείτε τη διατύπωση των
συναδέλφων στην τροπολογία που έχει κατατεθεί. Κάνουν αναφορά νόµων και λένε, ας πούµε, ο ν.1151/72. Όποιος το διαβάσει
αυτό, κυρία Υπουργέ, θα καταλάβει ότι µιλάµε για το 1972. Έλα,
όµως, που δεν µιλάµε για το 1972. Μιλάµε για το 1872 και δεν γίνεται ξεκάθαρο εδώ. Όλοι οι νόµοι που αναφέρονται στην τροπολογία των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ είναι το 1800 και ό,τι ακολουθεί.
Ήρθε, λοιπόν, τότε ο ν.719/77, για να µαζέψει αυτές τις εκκρεµότητες των νόµων του 1800. Τι προέβλεπε αυτός ο νόµος; Αυτό
είναι το δεύτερο πρόβληµα για το οποίο σας µίλησα. Προέβλεπε
ότι όσες εκτάσεις είναι αγροτικές µπορούν να αξιοποιηθούν και
βεβαίως να αξιοποιηθούν οι αεροφωτογραφίες του ’67. Ο νόµος
719, λοιπόν, κάνει σαφή τη θέληση του νοµοθέτη να αξιοποιηθούν οι αεροφωτογραφίες του ’67 και όχι του ’45 ή κάποιες άλλες, που µέχρι τότε χρησιµοποιούσαν οι δασάρχες.
Βεβαίως, οι πολίτες µέχρι τότε έκαναν προσφυγές. Και πρέπει
να σας πω ότι όλες αυτές τις προσφυγές τις κέρδιζαν. Και ήταν
επόµενο να τις κερδίσουν, γιατί ο νόµος ήταν σαφής, τόσο ο
νόµος 719, όσο και ο νόµος 1160, που για ό,τι δεν κάλυπτε ο νόµος 719, ήρθε να διορθώσει την όλη κατάσταση.
Είπαµε, λοιπόν, τότε ότι πρέπει αυτός ο νόµος να επεκταθεί.
Γιατί ο νόµος 719 τι έκανε; Δεν έλαβε υπ’ όψιν το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων, µε αποτέλεσµα να προβλέπει ρυθµίσεις
για τον Δήµο Κερατέας, αφήνοντας όµως ανοικτό το θέµα του
Λαυρίου και το θέµα του σηµερινού Δήµου Σαρωνικού.
Αυτή είναι η νοµοθετική προσθήκη που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ο νόµος 719 πρέπει ό,τι προβλέπει για την Κερατέα, που
δεν υπάρχει πρόβληµα, να προβλέπει και για τους δύο Δήµους
Λαυρεωτικής πια και Σαρωνικού, αλλά προσέξτε, για να µην παρεξηγηθούµε, µόνο εκεί που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.
Εµείς δεν λέµε στο σύνολο. Αν σε µια δηµοτική κοινότητα δεν
υπάρχει δικαστική απόφαση, προφανώς ο νόµος δεν µπορεί να
εφαρµοστεί. Ένα, λοιπόν, είναι αυτό: η επέκταση του νόµου.
Τώρα, αυτά που διεκδικεί σήµερα το ελληνικό δηµόσιο δεν
έχουν να κάνουν µε την µη επέκταση του νόµου 719. Είναι κυρίως
αστικά ακίνητα, σε ένα ποσοστό περίπου 90%, τα οποία είναι µε
παραχωρητήρια. Όπως είπα, πήγαν οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες, να
τα εγγράψουν στο Κτηµατολόγιο και εκεί διαπίστωσαν ότι τα είχε
εγγράψει και το δηµόσιο. Άρα υπάρχει διπλή εγγραφή αστικών
ακινήτων και από τους ιδιοκτήτες–ιδιώτες και από το ελληνικό
δηµόσιο.
Αποτέλεσµα τούτου ήταν το ελληνικό δηµόσιο να ξυπνήσει
τότε και να αρχίσει να στέλνει πρόστιµα σε όλους τους ιδιοκτήτες. Αυτά τα πρόστιµα είναι που πάµε να σταµατήσουµε σήµερα.
Και τι λέµε; Να µην χαρίσετε τίποτα και σε κανέναν, αλλά να περιµένουµε να ολοκληρωθεί το Κτηµατολόγιο, να δούµε ποιο ανή-
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κει σε ποιον και τότε πράγµατι ας σταλούν πρόστιµα, όπου δεν
υπάρχουν ιδιοκτησίες.
Εάν, όµως, αυτά τα πρόστιµα, τα οποία έχουν εισηγηθεί σήµερα βεβαιωθούν, καταλαβαίνετε ότι έχουµε µπλέξει εκατοντάδες ανθρώπους σε µια µεγάλη περιπέτεια. Και επειδή ακόµα και
για την αµφισβήτηση πρέπει να καταβληθεί, νοµίζω, το 50% του
προστίµου, σε ένα πρόστιµο 70.000 ευρώ, που ελαφρά την καρδία εκεί έχει φτάσει, καταλαβαίνετε ποιος ιδιώτης θα µπορέσει
να καταβάλει 35.000 ευρώ, για να καταθέσει την αµφισβήτησή –
ένστασή του και να διεκδικήσει την περιουσία του.
Ένα τελευταίο θέλω να πω, για να µην υπάρξει παρανόηση,
επειδή µιλάµε για τα εκατό στρέµµατα και είµαι σίγουρος, κυρία
Υπουργέ, ότι θα το ξαναδούµε το επόµενο διάστηµα.
Ο νόµος αυτός, ο ν.719, προέβλεπε να ρυθµίζονται αγροτικές
γαίες µέχρι εκατό στρέµµατα. Για τα πάνω από εκατό στρέµµατα
που εµείς λέµε -και να γίνει κατανοητό σε όλους- είναι εάν κάποιος είχε µεγαλύτερη έκταση και ήταν αγροτική και αυτό αποδεικνύεται εάν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, λέµε να µην αντιµετωπιστεί µε τον ευεργετικό ν.719, όπως εκείνοι που είχαν µέχρι
εκατό στρέµµατα, αλλά µε τον εκάστοτε δασικό νόµο.
Όµως, δεν µπορεί να αφεθεί αυτό ανοικτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα έρθει το ελληνικό δηµόσιο, εάν έχεις πάνω από εκατό
στρέµµατα και δεν λέει από πού θα διεκδικήσει. Δεν υπάρχει χωρισµός, δεν υπάρχει τακτοποίηση.
Θέλω, λοιπόν, να πιστεύω ότι µε την τροπολογία των συναδέλφων, που απ’ ό,τι φαίνεται σήµερα κάνετε δεκτή, γίνεται ένα πρώτο βήµα. Ίσως, να αποδειχθεί ότι δεν είναι το καθοριστικό βήµα
και µετά από µερικές βδοµάδες ή µήνες, να είµαστε µπροστά σε
ένα καινούργιο πρόβληµα που θα εφεύρει η υπηρεσία ή οι υπηρεσίες και οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται.
Θα έλεγα από τώρα, κυρία Υπουργέ, να λάβετε υπ’ όψιν σας
τις δύο τροπολογίες που καταθέσαµε, που πράγµατι δίνουν οριστική και ριζική λύση στο πρόβληµα, τόσο για την επέκταση του
ν.719 τεκµηριωµένα, όσο και για την πραγµατική αναστολή των
προστίµων. Σε µία επόµενη φάση, αφού το έχετε µελετήσει, να
έρθουµε µε µία τροπολογία όλοι µαζί και να δώσουµε ριζική λύση
στο πρόβληµα, που κατά τη γνώµη µας, θα συνεχίσει να υπάρχει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Δανέλλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
από το Ποτάµι, έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο συνάδελφο και σύντροφο κ. Λοβέρδο, που αυτή τη στιγµή
απουσιάζει από την Αίθουσα, θέλω να πω ότι είµαι από εκείνους
που πιστεύουν στην αναγκαιότητα συνεννόησης και βεβαίως,
ενότητας του χώρου του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Το
πιστεύω απολύτως. Αυτή, όµως, δεν χτίζεται µε την ενθάρρυνση
µετακινήσεων και µετεγγραφών Βουλευτών που εκλέγονται µε
λαϊκή εντολή προς το κόµµα µε το οποίο εκτίθενται.
Προφανώς, είναι θέµα συνείδησης και µόνο του κάθε Βουλευτή η σχέση του µε το κόµµα του. Βεβαίως, είναι απόλυτο δικαίωµά του η ανεξαρτητοποίηση από το κόµµα του, όταν θεωρεί
ότι εκείνο δεν καλύπτει τις αρχές του. Όµως, η µεταφορά βουλευτικής έδρας από ένα κόµµα σε ένα άλλο, θέτει ζητήµατα πολιτικής ηθικής. Και προφανώς, κάθε άλλο παρά βοηθά στην οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ µας. Δεν θα έκανα αυτό
το σχόλιο, εάν δεν είχε προηγηθεί σχετική αναφορά του συναδέλφου Λοβέρδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έχουµε ξαναπεί από αυτό
εδώ το Βήµα πολλές φορές µάλιστα τον τελευταίο καιρό. Οδεύουµε προς την τέλεια καταιγίδα. Παρ’ όλα αυτά, δεν φαίνεται να
αντιλαµβανόµαστε την απόλυτη κρισιµότητα των στιγµών. Δεν
θέλουµε να συνεννοηθούµε, δεν θέλουµε ή δεν µπορούµε να
δούµε την πραγµατικότητα. Θεωρούµε πως, όπως και χθες, όλα
µπορούν να αναβάλλονται επ’ αόριστον και η χώρα µπορεί να
λειτουργεί στον αυτόµατο πιλότο.
Ήρθε, όµως, η στιγµή των αποφάσεων. Είναι επώδυνα τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν; Βεβαίως, είναι επώδυνα. Αν είχαµε
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ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις όταν έπρεπε, και την αξιοπιστία µας θα είχαµε κρατήσει, αλλά και τα µέτρα θα είχαν λιγότερο κόστος. Και αυτό γιατί µε τις συνεχείς καθυστερήσεις δηµιουργούνται νέα κενά που µας ζητείται να καλυφθούν µε νέα
µέτρα.
Το σενάριο είναι γνωστό, το έχουµε βιώσει ως κοινωνία και ως
πολιτικό σύστηµα όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Και γι’
αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το ζούµε από το
2010, αρχής γενοµένης από τον πρώτο αντιµνηµονιακό τότε, τον
κ. Σαµαρά, και τα Ζάππειά του, µέχρι και σήµερα.
Κάθε νέα αναβολή σηµαίνει ένα νέο δυσανάλογο φορτίο στην
πλάτη του Έλληνα φορολογούµενου. Βέβαια, η λύση δεν είναι
ούτε η ηρωική έξοδος, ούτε η επίκληση των εκλογών. Η πολιτική
ρευστοποίηση θα επιφέρει µόνο την απόλυτη καταστροφή. Το
φορτίο θα είναι εξαιρετικά βαρύ για όποια ελληνική κυβέρνηση
καλείται να το σηκώσει.
Ο γνήσιος πατριωτισµός και η γνήσια πατριωτική ευαισθησία
θα έπρεπε να ωθούν την Κυβέρνηση στο κλείσιµο της αξιολόγησης, προκειµένου να επέλθει η περιώνυµη ανάκαµψη.
Ποιο είναι το διακύβευµα εδώ; Νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε
ξεκάθαροι: Κάθε ηµέρα καθυστερήσεων θέτει σε κίνδυνο τα όσα
µε κόπο και δυσανάλογες θυσίες πέτυχε ο ελληνικός λαός. Μειώνεται επικίνδυνα το ήδη απισχνασµένο τραπεζικό απόθεµα. Αυξάνονται και πάλι επικίνδυνα οι πιέσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, όπως ακριβώς συνέβη µε την «περήφανη
διαπραγµάτευση» του 2015, αφήνοντας τις ελληνικές τράπεζες
στη µέγγενη του ELA.
Και τα πράγµατα γίνονται ακόµα δυσκολότερα, δεδοµένου ότι
εντείνονται οι γερµανικές πιέσεις προς τον Μάριο Ντράγκι, για
πιο σφιχτά δηµοσιονοµικά, δηλαδή για υψηλότερα επιτόκια και
παύση των µαζικών αγορών κρατικών οµολόγων, αναθεώρηση
και λήξη του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης, στο οποίο
βεβαίως τόσο προσβλέπουµε. Θα προλάβουµε άραγε;
Και, όµως, θυµίζω ότι εµείς από αυτό εδώ το Βήµα αναγνωρίσαµε τους αισιόδοξους οικονοµικούς δείκτες πριν από λίγο καιρό
και σας προτρέψαµε να εκµεταλλευτείτε το διαφαινόµενο θετικό
momentum. Εσείς, όµως, όχι µόνο δεν το εκµεταλλευτήκατε
αλλά αντίθετα κινδυνεύετε να το χάσετε ολότελα.
Αξιοποιήστε, λοιπόν, ό,τι αποµένει από αυτό, µήπως και ξεβαλτώσουµε. Γιατί µε την αναποφασιστικότητα, την κωλυσιεργία, τον
φόβο της διαχείρισης του εσωκοµµατικού ακροατηρίου, καταστρέφετε ακόµα και αυτά τα λίγα, τα οποία καταφέρατε να χτίσετε.
Πάµε πίσω ολοταχώς. Όλοι οι στόχοι είναι στο κόκκινο, σε αναπτυξιακό, σε δηµοσιονοµικό, σε χρηµατοπιστωτικό επίπεδο. Τίποτα δεν είναι δεδοµένο, ούτε οι προσδοκώµενοι ρυθµοί ανάπτυξης, ούτε τα υψηλά πλεονάσµατα, ούτε η αποµείωση των κόκκινων δανείων. Όσο παραµένετε δέσµιοι µιας αµφιθυµίας σε
σχέση µε τις ιδιωτικοποιήσεις, θέτοντας εµπόδια σε ήδη δροµολογηµένες αξιοποιήσεις ακίνητης δηµόσιας περιουσίας, όσο επιµένετε σε ένα µοντέλο οικονοµίας µη φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη, όσο επιµένετε να µην αντιµετωπίζετε το δοµικό πρόβληµα της µακροχρόνιας ανεργίας, αλλά να
προσπαθείτε να το κάνετε µε κρατικές ασπιρίνες, η οικονοµία
δεν θα επανέλθει σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης.
Οι αισιόδοξες προβλέψεις του προϋπολογισµού για το 2017
είναι προφανές πως δεν µπορούν να ευοδωθούν µε ήδη χαµένο
το πρώτο τρίµηνο και βεβαίως µε τις παραπάνω προϋποθέσεις
που αναφέρθηκαν.
Και εδώ ταιριάζουν οι στίχοι του Διονύση Σαββόπουλου στον
«Άγγελο Εξάγγελο»: «Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να µην µας πει κανένα». Και αναφέροµαι, βεβαίως, στην αντιµετώπιση από πλευράς Κυβέρνησης της κρούσης του κώδωνα
κινδύνου που είχαµε προχθές από τον κεντρικό τραπεζίτη. Εκείνος κάνει τη δουλειά του. Από την άλλη, όσοι ονειρεύονται «σχέδια Μάρσαλ», µπορεί βεβαίως να ακούγονται ευχάριστα στα
αυτιά όλων µας, αλλά δεν έχουν καµµία σχέση µε τη σηµερινή
πραγµατικότητα, διότι ο «θείος από την Αµερική» έχει προ πολλού συνταξιοδοτηθεί.
Ακούστε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ -επιτέλους- την κραυγή αγωνίας της πραγµατικής οικονοµίας. Μην ξεχνάτε πως ο µόνος το-
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µέας που φαίνεται να λειτουργεί ακόµα -και αναφέροµαι στη
βαριά βιοµηχανία της χώρας µας, τον τουρισµό- βρίσκεται σε µια
ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική στιγµή. Είναι η περίοδος των κρατήσεων εν όψει της θερινής περιόδου. Και θα είναι καταστροφικό
εάν παλινωδίες, καθυστερήσεις, κλίµα αβεβαιότητας καταστρέψουν µια δυναµική που φαίνεται να καταγράφεται.
Από Βρετανούς τουριστικούς πράκτορες γίνεται λόγος για αύξηση της τάξης του 40%. Στοιχεία από τη Γερµανία µιλούν για
αύξηση της τάξης του 70%. Όµως, αυτό που βεβαίως πρέπει να
µας αφορά κυρίως είναι το τι πρόκειται να µείνει στην τοπική και
στην εθνική µας οικονοµία και όχι τόσο και µόνο ο αριθµός των
αφίξεων.
Δυστυχώς η αβεβαιότητα και η έλλειψη ρευστότητας που πιέζει τους Έλληνες τουριστικούς επιχειρηµατίες οδηγεί στο να ξεπουλούν στους tour operators δωµάτια σε εξευτελιστικές τιµές,
ακόµη και µέχρι το 2021, για να αποκτήσουν µια σχετική ρευστότητα.
Ας µη θέσουµε, λοιπόν, εν αµφιβόλω την κυρίαρχη σίγουρα,
από τις λίγες πηγές πραγµατικού εισοδήµατος της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κρατικοµονοπωλιακός καπιταλισµός, ποτέ και πουθενά, ούτε µακροηµέρευσε ούτε, βεβαίως, διασφάλισε ευηµερία στις κοινωνίες. Η ΔΕΗ αν και µονοπωλιακή επιχείρηση, αν και επιχείρηση που εµπορεύεται ανελαστικό προϊόν, είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Πρόκειται, δηλαδή, για µία πανεύκολη εξίσωση, που, όµως, οι
διαχρονικοί διαχειριστές της εταιρείας αδυνατούσαν και αδυνατούν να επιλύσουν. Η ίδια η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ δηλώνει, πως σε δύο
µήνες δεν θα µπορεί η εταιρεία να αντεπεξέλθει στη µισθολογική
και µόνο δαπάνη. Και µας κακοφαίνεται το άνοιγµα στον ανταγωνισµό και η εξυγίανση της εταιρείας, που θα έχει διπλά θετικό
αποτέλεσµα και για τον καταναλωτή αλλά και για την ίδια την
εναποµείνασα κρατική εταιρεία, γιατί ναι µεν καταργήσατε τη
«µικρή» ΔΕΗ που είχε δροµολογηθεί, ωστόσο τώρα κινδυνεύει
µε χρεοκοπία το σύνολο της ΔΕΗ, η «µεγάλη» ΔΕΗ.
Πέραν των τακτικισµών δεν πρέπει να ξεχνούµε, πως το βλέµµα µας πρέπει να στραµµένο προς την κοινή ευρωπαϊκή αγορά
ενέργειας, που είναι άλλο σηµείο, ένας άλλος τόπος συνάντησης
των ευρωπαϊκών κρατών. Είναι µέσα στη νέα αρχιτεκτονική των
πολλαπλών ταχυτήτων, έτσι όπως αναφέρονται. Εκεί πρέπει να
είµαστε παρόντες. Προς τα εκεί πρέπει να κινηθούµε, αφού είναι
το πεδίο στο οποίο τόσο πολλά επενδύουµε.
Ας αντιληφθούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως αν συνεχίσουµε έτσι, το κόστος στην πραγµατική οικονοµία θα βαρύνει
κυρίως τους πιο αδύναµους. Το τρενάρισµα της αβεβαιότητας
απορρυθµίζει έτι περαιτέρω ό,τι παραµένει -έστω νεκροζώντανοστην αγορά.
Μιλήστε, λοιπόν, µε τους νέους επιχειρηµατίες. Μιλήστε µε τις
νέες στρατιές ανέργων. Ας καταλάβουµε, επιτέλους, πως οι ζηµιές που επαπειλούνται, είναι πολύ µεγαλύτερες από το όποιο
βάρος των δύσκολων αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν τώρα.
Για το νοµοθετείν διά τροπολογιών δεν θέλω να προσθέσω τίποτα, διότι είναι σίγουρο ότι θα ακουστώ κοινότοπος. Θα σχολιάσω µονάχα δύο τροπολογίες.
Σε σχέση µε την τροπολογία που αφορά την Ελληνική Ένωση
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, έστω και καθυστερηµένα φέρατε µια τροπολογία, που διευθετεί πραγµατικά ένα µεγάλο
µέρος των αιτηµάτων της εν λόγω ένωσης.
Ωστόσο αν και η τροπολογία βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, παρουσιάζει ορισµένα ζητήµατα. Δεν διασφαλίζει µε ρητό
τρόπο τη χωροταξική αυτονοµία της ΕΕΔΑ, παρ’ ότι υπάρχει η
γνωστή ιστορία των γραφείων της µε τις παρεµβάσεις του αλήστου µνήµης κ. Μπαλτάκου.
Επίσης τίθεται ζήτηµα, από τη στιγµή που επεµβαίνετε στον
αριθµό των θητειών των επιστηµονικών συνεργατών της. Ορίζεται, λοιπόν, από την τροπολογία ότι η επαναπρόσληψή τους µπορεί να συµβεί µέχρι δύο φορές, ενώ η ΕΕΔΑ, θεωρώντας πως
αυτοί είναι ειδικών απαιτήσεων και προδιαγραφών, θα επιθυµούσε την παραµονή τους για περισσότερες θητείες, από τη
στιγµή που έχουν γνώση του τρόπου λειτουργίας της ένωσης.
Σε σχέση δε µε την τροπολογία για την αντιµετώπιση των δυσβάσταχτων προβληµάτων των δανειοληπτών µε ισοτιµία ελβε-
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τικού φράγκου, τονίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα που απασχολεί χιλιάδες συµπολίτες µας και πρέπει σαφώς να διευθετηθεί. Αυτό, όµως, πρέπει να γίνει µε τρόπο συντεταγµένο, µε τρόπο καλά σχεδιασµένο, προκειµένου να είναι και αποτελεσµατικό.
Οφείλει, λοιπόν, η Κυβέρνηση να το διαχειριστεί µε τη δέουσα
σοβαρότητα και η Αντιπολίτευση προφανώς θα τη στηρίξει στο
σύνολό της. Άρα αντί να έχουµε διά της τροπολογίας µια προσπάθεια αντιµετώπισης ενός µεγάλου υπαρκτού προβλήµατος,
η Κυβέρνηση ας φροντίσει, κυρία Υπουργέ, να το ρυθµίσει όπως
πρέπει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Σκούφα, για επτά λεπτά. Μετά είστε εσείς,
κύριε Σαρίδη.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την τροπολογία που καταθέτουµε µαζί µε άλλους συναδέλφους Βουλευτές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούµε και
προτείνουµε την ενίσχυση του έργου των σχολικών επιτροπών
και των σχολικών εφορειών των µειονοτικών σχολείων.
Προς ενηµέρωση των συναδέλφων που δεν γνωρίζουν, να πω
ότι οι σχολικές επιτροπές είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα διοικητικά τους συµβούλια απαρτίζονται από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο του εκάστοτε
δήµου, δηµοτικούς συµβούλους της αντιπολίτευσης και της συµπολίτευσης των δήµων, από τους διευθυντές της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων,
από διευθυντές σχολείων, εκπροσώπους της ένωσης γονέων και
εκπροσώπους των µαθητών.
Βασικό και πολύ σηµαντικό έργο έχουν, µέσω των κονδυλίων
που παίρνουν κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών, να αντιµετωπίζουν διάφορα λειτουργικά έξοδα των σχολικών µονάδων,
βλέπε πετρέλαιο και έξοδα για θέρµανση, ύδρευση, ηλεκτρισµό,
καθώς και την αποκατάσταση µικρών ζηµιών.
Ένα ακόµη µεσαίας –ή µικρής αν θέλετε- εµβέλειας έσοδό
τους είναι τα έσοδα από τα λεγόµενα σχολικά κυλικεία. Αυτό που
ζητάµε, κυρία Υπουργέ, µε την συγκεκριµένη τροπολογία, είναι
η απαλλαγή των σχολικών επιτροπών και εφορειών από την καταβολή φόρου εισοδήµατος, ούτως ώστε να διευκολυνθούν και
να ενισχυθούν ακόµη περισσότερο οικονοµικά.
Αφορµή για τη συγκεκριµένη τροπολογία να σας πω, ότι στάθηκε η επαφή που είχα µε δηµοτικό σύµβουλο που ασχολείται
µε την σχολική επιτροπή, ο οποίος µου είπε χαρακτηριστικά το
εξής: «Εάν στα ελάχιστα έσοδα των κυλικείων και στη µικρή δυστυχώς οικονοµική ενίσχυση που έχουµε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας, µέσω χορήγησης βιβλίων,
αν σ’ αυτές τις µικρές οικονοµικές ενισχύσεις που λαµβάνουν οι
σχολικές επιτροπές, προσθέσουµε και το γεγονός ότι πρέπει να
πληρώνουµε φόρο, τότε αυτά που θα µπορούµε να δαπανούµε
για τα δηµόσια σχολεία θα είναι πολύ λιγότερα».
Άρα απαλλάσσοντας αυτές τις σχολικές επιτροπές από το
φόρο εισοδήµατος, τους δίνουµε µια µικρή έστω ανάσα, αντί να
πληρώσουν το φόρο, να πληρώσουν δαπάνες για τα σχολεία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει για δώδεκα λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων κ. Σαρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενσωµάτωση
της ευρωπαϊκής οδηγίας 92/2014 στην εθνική µας νοµοθεσία
είναι άλλη µια απόφαση που αργήσαµε να πάρουµε, άλλο ένα
µικρό βήµα προόδου που έπρεπε να είχαµε κάνει εδώ και καιρό.
Έστω και εκπρόθεσµα κατά έξι µήνες καλούµαστε να ενισχύσουµε το πλαίσιο λειτουργίας της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς επ’
ωφελεία του Έλληνα πολίτη ως Ευρωπαίου επιχειρηµατία και καταναλωτή. Στο δρόµο για περισσότερη Ευρώπη πρέπει να φροντίσουµε πρώτα για την ύπαρξη και λειτουργία κοινών κανόνων,
που προστατεύουν και ενισχύουν την οικονοµική δραστηριότητα
ως αποτέλεσµα και ως υποχρέωση όλων των ευρωπαϊκών κρατών.
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Είµαστε υπέρ κάθε πρωτοβουλίας, που στοχεύει στην αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών και
ταυτόχρονα ευνοεί την ευρωπαϊκή επιχειρηµατικότητα.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου σχετικά µε την ενσωµάτωση
της οδηγίας 92/2014 στο εγχώριο Δίκαιο, τοποθετήθηκε ήδη θετικά ο εισηγητής της Ένωσης Κεντρώων κ. Κατσιαντώνης, ο οποίος ανέπτυξε και τη σχετική επιχειρηµατολογία, βάσει της
οποίας θα υπερψηφίσουµε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου.
Για το απαράδεκτο του τρόπου που επιλέγετε να νοµοθετείτε,
δεν έχω σταµατήσει να διαµαρτύροµαι ούτε εγώ ούτε και πολλοί
συνάδελφοι σε αυτή την Αίθουσα και µάλιστα εντονότερα από
τότε που ακούσαµε τον κ. Σκουρλέτη να ισχυρίζεται πως η Κυβέρνηση βελτιώθηκε και έτσι να προσέχουµε τι λέµε όταν αναφερόµαστε στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
Τα όσα µας φέρνετε, όµως, παραµένουν άσχετα µεταξύ τους,
όπως και να τα βαφτίσετε. Και οι εκπρόθεσµες και οι ακοστολόγητες τροπολογίες παραµένουν από επιλογή σας ο βασικός τρόπος νοµοθέτησης σήµερα στην Ελλάδα.
Τα χειρότερα, όµως, δεν είναι αυτά. Τα χειρότερα των νοµοθετικών πρωτοβουλιών σας είναι άλλα κι έρχονται σύντοµα. Αναφέροµαι στους νόµους που µας ζήτησε να θυµηθούµε ο κ.
Σκουρλέτης, πριν να διανοηθούµε, να τολµήσουµε να κάνουµε
λόγο για κακές πρακτικές κυβέρνησης, νοµοθέτησης από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.
Μας ζήτησε η Κυβέρνηση, να θυµόµαστε ως παράδειγµα
κακής νοµοθέτησης τα διακόσια πενήντα τρία άρθρα των έξι διαφορετικών Υπουργείων του ν.4281, τα εκατόν δώδεκα άρθρα των
οκτώ διαφορετικών Υπουργείων του ν.4172, τα τέσσερα άρθρα
εκατό σελίδων των έξι διαφορετικών Υπουργείων του ν.4152.
Όλοι αυτοί είναι οι νόµοι που ψήφισαν οι προηγούµενοι είπε.
Και επικαλέστηκε αυτούς τους νόµους ως παράδειγµα, για να
ισχυριστείτε από τη µία, ότι οι προηγούµενοι έκαναν χειρότερα
και άρα δεν δικαιούνται διά να οµιλούν, και από την άλλη να µας
πείσετε πως βελτιωθήκατε. Απορώ. Πραγµατικά απορώ.
Με την τροπολογία υπ’ αριθµόν 1000, εσείς επικαλείστε και
ισχυρίζεστε ότι έχετε βελτιωθεί; Με τα πέντε άρθρα τεσσάρων
διαφορετικών Υπουργείων σε ένα πολυνοµοσχέδιο που και να είχαµε τη θέληση να ψηφίσουµε τα τρία ή τα δύο ή να δηλώσουµε
«παρών» σε κάτι που διαφωνούσαµε, µπορούµε να το κάνουµε
αυτό; Δεν µπορούµε να το κάνουµε. Δεν βελτιωθήκατε.
Δεν έχετε καταλάβει, πως δεν σας συγκρίνει κανείς µε τους
προηγούµενους αλλά µε αυτά που περιµένουν από εσάς οι Έλληνες πολίτες, αυτά που υποσχεθήκατε. Δηλαδή, ειλικρινά, νοµίζετε πως δεν βλέπουν οι Έλληνες τα δικά σας στραβά, γιατί τα
στραβά των προηγούµενων που κυβέρνησαν και υπηρέτησαν τη
χώρα ήταν χειρότερα από τα δικά σας; Επίσης είµαι περίεργος,
αν αυτούς τους νόµους θα τους θυµηθείτε εσείς, όταν θα µας
φέρετε να ψηφίσουµε τα µέτρα και τα αντίµετρα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, για το καλό όλων µας, για το καλό της
Ελλάδας, σας καλώ να πάψετε να συγκρίνετε τον εαυτό σας µε
τα χάλια της Μεταπολίτευσης και να ξεκινήσετε να αναρωτιέστε,
επιτέλους, αν ικανοποιείτε τις ελπίδες και τις προσδοκίες του ελληνικού λαού.
Αντί άλλης διαµαρτυρίας µε σκοπό µάλιστα να αναδείξω ένα
πολύ σηµαντικό ζήτηµα που, πραγµατικά, ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία, παίρνοντας αφορµή και από τις υπό εξέταση τροπολογίες, από το είδος τους και τη θεµατολογία τους, θέλω να
κάνω µια ιδιαίτερη αναφορά στην απαράδεκτη κατάσταση που
καλείται να αντιµετωπίσει, όποιος συµπολίτης µας αποφασίσει
να αντιδράσει απέναντι στην προσβλητική συµπεριφορά κάποιων
µεγάλων δικηγορικών γραφείων της Αθήνας, που αναλαµβάνουν
δήθεν να ενηµερώνουν τους δανειολήπτες για λογαριασµό των
τραπεζών, παρακάµπτοντας µε αυτόν τον τρόπο τους περιορισµούς που έχουν οι εισπρακτικές εταιρείες.
Σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Δανειοληπτών Βορείου Ελλάδος και των Πρόεδρο κ. Περβανά, µε αφορµή και την κατάθεση
του νοµοσχεδίου για τους εξωδικαστικούς συµβιβασµούς και
αφού µελετήσαµε και τον πρόσφατο οδηγό που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχοντας, βεβαίως, διαπιστώσει πως
δεν γίνεται σεβαστή η πρόσφατη σχετική διάταξη του Κώδικα Δεοντολογίας, που προβλέπει πως µόνο µία φορά µπορούν να ενη-
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µερώνουν οι δικηγόροι και τα δικηγορικά γραφεία τους πολίτες,
στο πλαίσιο εξεύρεσης εξωδικαστικής λύσης, θα εξετάσουµε το
περιθώριο νοµοθετικών πρωτοβουλιών, για να σταµατήσει η ταλαιπωρία όσων ασκούν τα δικαιώµατά τους, αλλά έχουν την ατυχία να ζουν εκτός Αθηνών. Οι καταγγελίες πολιτών κατά δικηγορικών γραφείων της Αθήνας βρίσκουν τοίχο µπροστά τους και
αυτό πρέπει να σταµατήσει.
Καταθέτω στα Πρακτικά την αναφορά του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαρίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεσµεύοµαι δε, πως η Ένωση Κεντρώων θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία µέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, για
την ολοκλήρωση ενός νοµοθετικού πλαισίου προς την προστασία των δανειοληπτών. Και σε αυτό θα ζητήσουµε και την αρωγή
όλων των πολιτικών παρατάξεων.
Προχωράω τώρα στον σχολιασµό των τροπολογιών σε κάποιες από αυτές, καθώς σε κάποιες τοποθετήθηκε ήδη ο εισηγητής µας. Ήδη τοποθετήθηκα για την τροπολογία υπ’ αριθµόν
1000. Η Ένωση Κεντρώων θα την καταψηφίσει, ακριβώς γιατί
συµπεριλαµβάνει πέντε άρθρα µέσα από τέσσερα διαφορετικά
Υπουργεία. Δεν είναι σωστός τρόπος νοµοθέτησης.
Όσον αφορά τον σχολιασµό και ξεκινώντας από τις τελευταίες
τροπολογίες, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 997 για τα τέλη
εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης αερολιµένων και την τροπολογία
µε γενικό αριθµό 998 για τη ρύθµιση της διαδικασίας και την υλοποίηση των συµφωνιών για τα προγράµµατα συµπαραγωγής και
συνδιαφήµισης στα οποία συµµετέχει ο ΕΟΤ, θα ήθελα να πω ότι
και οι δύο θα έπρεπε να παρουσιαστούν µε επιχειρήµατα από
τους αρµόδιους Υπουργούς και να αποτελέσουν αντικείµενο σοβαρής συζήτησης. Δεν δέχοµαι το αν συµφέρει ή όχι ούτε αυτό
που επικαλέστηκε ο Υπουργός, δηλαδή αν είναι επιβάτης πολίτης
ή πολίτης φορολογούµενος. Αυτό δεν είναι κριτήριο, για να
δούµε αν και εφόσον και ποιους συµφέρει. Η Ένωση Κεντρώων
και στο ένα και στο άλλο θα ψηφίσει «παρών».
Όσον αφορά την τροπολογία 983 περί ρυθµίσεων θεµάτων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κατ’ αρχάς δείχνει ότι βρίσκεται
σε έναν σωστό δρόµο, γιατί εφαρµόζει πλέον για όλους τους
αναπληρωτές τις ρυθµίσεις οι οποίες διέπουν τους µόνιµους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής χωρίς διακρίσεις, ενώ τα κριτήρια διαµορφώνονται σε αντιστοιχία µε εκείνα που ισχύουν για
τις µεταθέσεις των µονίµων εκπαιδευτικών.
Όµως υπάρχει µία ασάφεια µέσα στη συγκεκριµένη τροπολογία. Ο Υπουργός δεν δεσµεύτηκε να δώσει λύση. Είπε ότι θα περιµένουµε το τέλος της δεύτερης αξιολόγησης, για να το δούµε.
Αυτή η ασάφεια αφορά το ότι για δύο χρόνια δεν θα προσληφθούν µόνιµοι εκπαιδευτικοί. Μετά τη δέσµευση του Υπουργού
ότι µετά το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης θα λύσει το συγκεκριµένο θέµα, θα ήθελα να πω ότι εµείς περιµένουµε έναν ολόκληρο χρόνο να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Θα περιµένουµε
να ψηφίσουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία µε βάση αυτή τη δέσµευση; Έτσι δηλώνουµε «παρών».
Όσον αφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 988, για την
αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηµατικής κύρωσης, δηλώνουµε «παρών», γιατί
θέλουµε µεν την πάταξη της φοροδιαφυγής, πλην όµως όχι µε
τροπολογίες που έρχονται την τελευταία στιγµή πριν την ψήφισή
τους και χωρίς να έχει προηγηθεί –αυτό είναι το κύριο- η σχετική
διαβούλευση µε τα θεσµικά όργανα και τους ενδιαφερόµενους
φορείς και συλλόγους, ώστε να έχει εκφραστεί και ακουστεί από
κάθε πλευρά η εµπεριστατωµένη άποψη.
Για παράδειγµα υπάρχει διάταξη που δίνει υπεραρµοδιότητες
στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Γιατί,
επίσης, γίνεται διάκριση µεταξύ αναστολής επαγγελµατικής εγκατάστασης και επιβολής χρηµατικής κύρωσης, όταν πρόκειται
για επιχειρήσεις µε συγκεκριµένες δραστηριότητες; Δηλαδή
γιατί µπορεί να µην κλείσει ένα ξενοδοχείο και να κλείσει αντίστοιχα ένα εστιατόριο;
Όσον αφορά την µε γενικό αριθµό 989 τροπολογία για τη ρύθ-
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µιση θεµάτων, που αφορούν την παροχή δυνατότητας ίδρυσης
οργανωµένων αγορών χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών
προϊόντων σε όλες τις περιφέρειες της επικράτειας από φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και την τροπολογία για την άρση της αποκλειστικότητας της Κεντρικής Αγοράς
Πατρών για διενέργεια χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών
προϊόντων, θα τις στηρίξουµε αυτές τις τροπολογίες.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 994, που αφορά την παραχώρηση ποσοστού συγκυριότητας του ελληνικού
δηµοσίου επί ακινήτου προς το Ταµείο Εθνικής Άµυνας, αυτή
αναφέρεται στο Στρατόπεδο του Παύλου Μελά, ένα στρατόπεδο
της πόλης της Θεσσαλονίκης. Δεν βλέπουµε τον λόγο γιατί να
µην τη στηρίξουµε, ιδίως µάλιστα τη στιγµή που δεν πρέπει να
αφήσουµε ένα µικρό ιδιοκτησιακό πρόβληµα, να επηρεάσει αυτή
τη µεταφορά του συγκεκριµένου χώρου στον Δήµο του Παύλου
Μελά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή
στη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόµενοι έχουν κάνει κατάληψη στα
γραφεία του Διοικητή του ΟΛΘ. Το γιατί το γνωρίζετε. Είναι αποτέλεσµα της δικής σας πολιτικής, δηλαδή του να µεταθέτετε
στον χρόνο τα προβλήµατα και τις ευθύνες στους άλλους και να
µη λέτε αλήθειες. Η χώρα έχει πληγωθεί διαχρονικά από την
άσκηση πολιτικής χωρίς σχεδιασµό, χωρίς πλάνο, µε µετάθεση
ευθυνών στους επόµενους. Καµµία κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση και µετά δεν σκέφτηκε τι θα προξενούσε στη χώρα η ευκαιριακή πολιτική αύξησης της εκλογικής της βάσης.
Το κάνετε κι εσείς. Θα το κάνετε και µε τα αντίµετρα. Μη σκεφτείτε να το κάνετε. Σταθείτε µε αξιοπρέπεια και γενναιότητα
µπροστά στα προβλήµατα που και η δική σας πολιτική έχει ευθύνη πλέον και δώστε έτοιµη πολιτική λύση µε όραµα και ελπίδα
στον ελληνικό λαό, σε όλους τους Έλληνες ή δηλώστε την αδυναµία σας ως Κυβέρνηση και ζητήστε είτε την συµβολή όλου του
πολιτικού κόσµου στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση είτε
τη γνώµη του ελληνικού λαού\ µε τις δηµοκρατικές διαδικασίες
που προβλέπονται, για το αν ήσασταν επαρκείς απέναντι στις ελπίδες που εσείς καλλιεργήσατε στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι επτά µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πρέβεζας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από
τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εσωτερική αγορά αποτελεί
έναν χώρο χωρίς σύνορα, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η
ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων.
Η εύρυθµη, λοιπόν, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η
ανάπτυξη µιας σύγχρονης οικονοµίας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς, εξαρτάται όλο και περισσότερο από την καθολική παροχή υπηρεσιών πληρωµών. Η έλλειψη, λοιπόν, ενός σαφούς και
οµοιόµορφου πλαισίου κανόνων για τους λογαριασµούς πληρωµών και τους παρόχους λογαριασµών πληρωµών στο εσωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούσε εµπόδιο.
Λέγοντας παρόχους λογαριασµών πληρωµών, εννοούµε τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα ιδρύµατα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος, τα γραφεία ταχυδροµικών επιταγών και βεβαίως εθνικές
κεντρικές τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, αφού µιλάµε για ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας στο Εθνικό µας Δίκαιο.
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Οι πληρωµές λογαριασµών συνοψίζονται ενδεικτικά σε πληρωµές προς δηµόσιο, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταµεία, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοικιάσεις, εµβάσµατα στο εξωτερικό, λαµβάνοντας υπ’ όψιν φυσικά τους περιορισµούς των κεφαλαιακών ελέγχων.
Η ενσωµάτωση, λοιπόν, της οδηγίας για ανάληψη µετρητών
και πληρωµή των λογαριασµών µέσω παρόχων πληρωµών, δίνει
τη δυνατότητα για διαφάνεια, συγκρισιµότητα και απλοποίηση
στη χρήση τους.
Η έλλειψη διαφάνειας και συγκρισιµότητας των τελών, καθώς
και οι δυσκολίες αλλαγής λογαριασµού πληρωµών δηµιουργούσαν µέχρι τώρα εµπόδια στην ανάπτυξη µιας πλήρους, ολοκληρωµένης αγοράς, µε αποτέλεσµα τον χαµηλό ανταγωνισµό των
λιανικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών,
η δηµιουργία ενιαίων κανόνων ως προς την παροχή υπηρεσιών
πληρωµών και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται µειώνει τον διοικητικό φόρτο και συντελεί στη µείωση του κόστους,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα για φθηνότερες υπηρεσίες. Μέχρι
τώρα η κινητικότητα των καταναλωτών ήταν και είναι χαµηλή ως
προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω της µη διαφάνειας
και της συγκρισιµότητας των τελών, µε αποτέλεσµα την έλλειψη
εµπιστοσύνης.
Το παρόν, λοιπόν, νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει τις παραπάνω
στρεβλώσεις. Συγκεκριµένα, λοιπόν, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
νοµοσχεδίου, η υποχρέωση της αρµόδιας αρχής, που ορίζεται η
Τράπεζα της Ελλάδας, είναι η ανάθεση διαδικτυακού πίνακα σύγκρισης τελών των πιο αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών. Ο διαδικτυακός αυτός πίνακας υποχρεούται να έχει ίση µεταχείριση των
παρόχων πληρωµής µε ακριβή, κωδικοποιηµένη, τυποποιηµένη
και επικαιροποιηµένη πληροφόρηση και µε σαφή αναφορά της
τελευταίας ώρας που έγινε ενηµέρωση.
Με αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο διασφαλίζεται η αρχή της ίσης
ενηµέρωσης όλων των πολιτών, βοηθώντας στη διαφάνεια και
στην καταπολέµηση των λεγόµενων ψιλών γραµµάτων αυτών
των συµβάσεων, οι οποίες κατά το πλείστον ήταν εις βάρος του
πολίτη. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές, να συγκρίνουν και να διαλέξουν τη συµφέρουσα για αυτούς υπηρεσία
πληρωµών, µεγιστοποιώντας φυσικά το όφελός τους.
Η υποχρέωση της υπηρεσίας πληρωµών να ενηµερώνει τους
καταναλωτές και τις υπηρεσίες και τα τέλη επιβάρυνσης πριν την
υπογραφή της σύµβασης, σε συνδυασµό µε τη θέσπιση της υποχρέωσης που θα έχει ο πάροχος να ενηµερώνει ανά τρίµηνο τον
καταναλωτή, σχετικά µε το τι πλήρωσε για το κάθε προϊόν, πόσες
φορές, όπως και για το κόστος επιβάρυνσής του, συµβάλλουν
στην αρχή της διαφάνειας και της προστασίας του ίδιου του καταναλωτή.
Σηµαντική, επιπλέον, είναι και η πρόβλεψη για τη δυνατότητα
αλλαγής παρόχου, από την πλευρά φυσικά του καταναλωτή,
χωρίς υπερβολικές χρεώσεις και χρονοβόρες διαδικασίες σύµφωνα µε το άρθρο 9 του νοµοσχεδίου. Αυτή τη διαδικασία µάλιστα τη διεκπεραιώνει ο νέος πάροχος µέσω εξουσιοδότησης του
καταναλωτή.
Επίσης υπάρχει η πρόβλεψη ανοίγµατος λογαριασµών πληρωµών και για τους αιτούντες άσυλο.
Θέλω να σταθώ ιδιαιτέρως στο άρθρο 18 του νοµοσχεδίου,
όπου δίνεται η δυνατότητα χρέωσης του καταναλωτή, σε περίπτωση που δεν συµµορφώνεται µε τις δεσµεύσεις έναντι εύλογου τέλους. Για το τέλος αυτό λαµβάνεται υπ’ όψιν το επίπεδο
του εθνικού εισοδήµατος και ο µέσος όρος των τελών που χρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα για αυτές τις υπηρεσίες.
Γνωρίζοντας το κακό προηγούµενο της υψηλής προµήθειας
ακόµα και σήµερα των POS, καθώς και του υψηλού επιτοκίου
στα τραπεζικά δάνεια σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, απαιτείται εξειδίκευση και αποσαφήνιση µε κοινή υπουργική απόφαση. Η αρχή της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή προβλέπεται ακόµα και στην επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης και από τις υπηρεσίες πληρωµών.
Ακόµα προβλέπονται στο άρθρο 17 δωρεάν ή έναντι εύλογου
τέλους ορισµένες κατηγορίες υπηρεσιών, όπως η τοποθέτηση
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χρηµατικών ποσών, το άνοιγµα και κλείσιµο λογαριασµού, οι αναλήψεις µετρητών κ.α..
Τέλος, προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών µελών της ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας, σε περιπτώσεις έρευνας που αφορά την καταπολέµηση του µαύρου χρήµατος και του
χρήµατος από παράνοµες δραστηριότητες, µια πληγή που όχι
µόνο στερεί έσοδα από το κράτος και πλήττει τον θεσµό του κράτους δικαίου αλλά που ταυτόχρονα το κόστος αυτής της φοροδιαφυγής το επωµίζονται όλοι οι πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαντάς, και αµέσως µετά
ο συνάδελφος κ. Βαρδαλής µε δευτερολογία από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και κλείνουµε τη συνεδρίαση. Μετά µπαίνουµε στις ψηφοφορίες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω
και εγώ τον λόγο για να δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν το είχατε ζητήσει
αλλά προφανώς δεν υπάρχει πρόβληµα.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν
υπάρχει αµφιβολία, πως από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου
σχεδόν τονίστηκε ότι η ενσωµάτωση της συγκεκριµένης ευρωπαϊκής οδηγίας είναι βοηθητική, είναι θετική, και δεν νοµίζω ότι
υπήρξε επ’ αυτού κάποια ιδιαίτερη ένσταση ή αµφιβολία.
Η όποια αντιπολίτευση ασκήθηκε, τουλάχιστον αυτή που
άκουσα εγώ και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και από άλλα
κόµµατα, αφορούσε τα ζητήµατα της καλής νοµοθέτησης αφ’
ενός, το θέµα δηλαδή των τροπολογιών που το έχουµε συζητήσει πολλές φορές σε αυτή την Αίθουσα, και αφ’ ετέρου γενικότερα ζητήµατα στα οποία και θα αναφερθώ.
Να πάµε σε ένα, ένα τα ζητήµατα.
Πρώτον, θέλω να σας ενηµερώσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι υπάρχει µια συγκεκριµένη δοµή στο πλαίσιο της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης, που παρακολουθεί τη διαδικασία
της νοµοθέτησης και υποβάλλει έκθεση ανάµεσα στα άλλα και
στον Πρόεδρο της Βουλής και στην Κυβέρνηση, προφανώς.
Και θέλω, επίσης, να πω ότι τα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης
τόσο το 2015 όσο και το 2016, περιλάµβαναν, κυρίως, ρυθµίσεις
που αφορούσαν θεσµοθέτηση εφαρµογής, εφαρµοστικούς νόµους σε σχέση µε τα συµφωνηθέντα µε τους δανειστές, όπως
επίσης και πρωτοβουλίες που αφορούσαν την εφαρµογή του παράλληλου προγράµµατος.
Θέλω εδώ να τονίσω, ότι οι εφαρµοστικοί νόµοι κατά βάση δεν
ήταν εφαρµοστικοί νόµοι του άρθρου µόνου αλλά ήταν εφαρµοστικοί νόµοι που ακολουθούσαν, σε γενικό επίπεδο, τους κανόνες καλής νοµοθέτησης στη δοµή τους, αφού χωρίζονταν σε
θεµατικά κεφάλαια και άφηναν τη δυνατότητα να υπάρξει αντίθεση ή υποστήριξη επί µέρους άρθρων.
Επίσης η Υπουργός έδωσε στοιχεία, δεν θέλω να επανέλθω σε
αυτό, όσον αφορά τις τροπολογίες και πώς αυτό εξελίχθηκε το
2014, το 2015 και το 2016.
Οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν τροπολογίες -και πρέπει
να ακουστεί αυτό- στην κοινοβουλευτική διαδικασία, ήταν ότι οι
συγκεκριµένες ρυθµίσεις κατατίθεντο ως τροπολογίες και δεν
ενσωµατώνονταν εξαρχής ως άρθρα είτε επειδή αποτελούσαν
ζητήµατα που ως την τελευταία στιγµή –και το γνωρίζετε αυτό
πολύ καλά- ήταν σε διεκδίκηση κατά τις διαπραγµατεύσεις είτε
γιατί εγκρίνονταν από τα συναρµόδια Υπουργεία κατόπιν της
αναζήτησης των αναγκαίων οικονοµικών πόρων είτε επειδή έλυναν κατεπείγουσες εκκρεµότητες όπως, παραδείγµατος χάριν,
χρονικά περιθώρια που έπρεπε να επεκταθούν.
Νοµίζω ότι όσοι και όσες µελετήσουν πολύ συγκεκριµένα τις
τροπολογίες που έχουν γίνει, θα καταλήξουν στο συµπέρασµα –
εγώ δεν θέλω να είµαι απόλυτος- ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν τροπολογίες που αφορούσαν από τη µια µεριά
εφαρµοστικές διατάξεις, που προέκυπταν από τη διαπραγµά-
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τευση και κατά βάση στο υπόλοιπο κοµµάτι ήταν θετικές διατάξεις, που µε µεγάλη πλειοψηφία πολλές φορές -και θα το δούµε
και στις συγκεκριµένες τροπολογίες, αυτές που έρχονται σήµερα, ήδη έχω ακούσει και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι
κάποιες από αυτές θα τις ψηφίσει- ψηφίζονταν µε ευρύτερες
πλειοψηφίες.
Θα πάω και λίγο πιο συγκεκριµένα τώρα στην τροπολογία του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, επειδή αναφέρθηκε και
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Δένδιας. Στο άρθρο 1, στην τροπολογία για κάλυψη από το
εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών των δαπανών που προκύπτουν για ένα συγκεκριµένο έργο, µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση του έργου «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-ΤρίποληΚαλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη», αυτό που κάνουµε, είναι
να εφαρµόζουµε τον ν.3559/2007 του κ. Σουφλιά, γιατί αφορούν
τις υποχρεώσεις του δηµοσίου που προβλέπονται από αυτόν τον
νόµο και µάλιστα δίνουµε τη δυνατότητα να καλυφθούν από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ώστε να µην επιβαρυνθεί ο
κρατικός προϋπολογισµός. Αυτό το απλό κάνουµε. Δεν κάνουµε
κάτι εξτρίµ ή κάτι δεν ξέρω εγώ, που φωτογραφίζουµε κάποια
συγκεκριµένα συµφέροντα.
Άλλωστε είναι γνωστό τοις πάσι, ότι µέσα από τη επαναδιαπραγµάτευση για τους µεγάλους αυτοκινητόδροµους είχαµε ένα
πολύ σηµαντικό όφελος πάνω από 600 εκατοµµύρια ευρώ και
εντός ολίγου το σύνολο των αυτοκινητοδρόµων θα παραχωρηθεί
στην κυκλοφορία. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάνω εκεί να µας
πείτε, λοιπόν, αν κάναµε σωστά ή λάθος και να γίνει µια ουσιαστική αντιπαράθεση, αν θέλετε. Πάρα πολύ ανοιχτοί είµαστε σε
αυτό.
Επίσης δεν έγινε κατανοητό από κάποια πλευρά της Αντιπολίτευσης, όχι από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ότι η τροπολογία
που αφορά το συγκεκριµένο τέλος για τα αεροδρόµια, είναι προς
την κατεύθυνση της µείωσης και της ενιαιοποίησης είτε αφορά
τα δεκατέσσερα αεροδρόµια που παραχωρήθηκαν στην «FRAPORT» είτε και τα υπόλοιπα. Κάπου υπάρχει ένα µπέρδεµα, νοµίζω, και δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα τσουβαλιάζουµε όλα. Εκεί
που υπάρχουν αντιρρήσεις, να τις ακούσουµε, να κάνουµε αντιπαράθεση κ.λπ..
Και θέλω να µιλήσω και για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας. Εδώ θα προσπαθήσω κι εγώ –νοµίζω ότι το επιχείρησε
ο Υπουργός- από τη δική µου την πλευρά να πω δυο πράγµατα.
Κατ’ αρχάς για τους αποφοίτους των δύο Τµηµάτων Ειδικής
Αγωγής ουσιαστικά και αν το δει κανένας στην πράξη, δεν αλλάζει τίποτα. Μάλιστα ο Υπουργός δεσµεύτηκε ότι την κοινή υπουργική απόφαση θα τη φέρει σε δηµόσια διαβούλευση και εκεί,
πράγµατι, µπορούν να υπάρξουν παρεµβάσεις τέτοιες, που να
διασφαλίζουν τους αποφοίτους αυτούς. Όµως δεν µπορεί κανένας σοβαρά σε επιστηµονικό επίπεδο πια, να υποστηρίξει ότι κι
άλλες παρόµοιες ειδικότητες, του παιδαγωγικού, παραδείγµατος
χάριν, φάσµατος, όταν έχουν επιπλέον προσόντα, µεταπτυχιακό,
διδακτορικό κ.λπ., δεν πρέπει να µπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα δεν προκύπτει ουσιαστικά πρόβληµα, καθώς οι απόφοιτοι αναπληρωτές από τις συγκεκριµένες σχολές είναι περίπου
δύο χιλιάδες τριακόσιοι εκπαιδευτικοί και οι ανάγκες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής είναι κοντά στις
πέντε χιλιάδες. Πέραν του ότι -και θέλω να το πω αυτό και να ειπωθεί µε δηµόσιο λόγο, µέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία, µετά από οχτώ χρόνια ιδρύθηκαν επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
πεντακόσια τριάντα ένα τµήµατα ένταξης στα γενικά σχολεία,
τρία ειδικά νηπιαγωγεία, εννέα ειδικά δηµοτικά σχολεία, εννέα
ειδικά επαγγελµατικά γυµνάσια και δώδεκα λυκειακές τάξεις στα
υπάρχοντα ειδικά επαγγελµατικά γυµνάσια.
Αυτό δηµιουργεί επιπλέον ανάγκες. Είναι σίγουρο ότι οι ανάγκες αυτές -και νοµίζω ότι όλες οι πλευρές της Βουλής συµφωνούµε-, πρέπει να καλυφθούν επιτέλους σε έναν ορατό χρονικό
ορίζοντα µε µόνιµο προσωπικό. Προς αυτή την κατεύθυνση -νοµίζω ότι δεν υπάρχει δεύτερη γνώµη-, πρέπει να πάµε, που δεν
µας επιτρέπουν να την υλοποιήσουµε άµεσα όλοι αυτοί οι περιορισµοί που υπάρχουν.
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Τέλος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να κάνω ορισµένα γενικότερα σχόλια, σε σχέση µε αυτά που ακούστηκαν για
τις κρίσιµες πραγµατικά στιγµές, ώρες και ηµέρες, στην προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση να κλείσουµε την αξιολόγηση µε µια
βιώσιµη συµφωνία.
Πρώτα από όλα επανήλθε και σε αυτή την Αίθουσα το θέµα
της καθυστέρησης. Να θυµίσω για µια ακόµη φορά ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο από τον Δεκέµβριο του 2015, ζητούσε
3,5 δισεκατοµµύρια πρόσθετα µέτρα και τον περασµένο Δεκέµβριο ζητούσε µονοµερή µέτρα 4 δισεκατοµµύρια. Τι έπρεπε να
κάνουµε; Να κλείσουµε τη συµφωνία µε µονοµερή κατεύθυνση
για επιπλέον λιτότητα και άρα να επιδεινώσουµε ακόµη περισσότερο τον υφεσιακό κύκλο;
Σήµερα µετά τα τελευταία Eurogroup, είµαστε σε µια κατεύθυνση «µέτρα και αντίµετρα», που έχουν ένα µηδενικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Δεν λέω ότι αυτά δεν µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα. Δεν το ισχυρίζοµαι αυτό. Όµως νοµίζω ότι θα
το δούµε και ελπίζω πολύ σύντοµα ότι στη συµφωνία αυτό θα
είναι πάρα πολύ συγκεκριµένο και στοχευµένο στους πιο αδύναµους. Το ένα είναι αυτό. Άρα αυτό ήταν ένα προχώρηµα της διαπραγµάτευσης, που µας δίνει µια επιπλέον δυνατότητα.
Και ναι εργαζόµαστε εντατικά, παλεύουµε σκληρά για τα θέµατα που είναι ανοιχτά. Έχουµε εξηγήσει πάρα πολλές φορές
και στα εργασιακά ζητήµατα -γιατί αυτό είναι κρίσιµο στοιχείο
και στη διαδικασία της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε ό,τι αυτό σηµαίνει, όπως επεκτασιµότητα, πιο ευνοϊκή σύµβαση κ.λπ.- ότι αυτό είναι συστατικό στοιχείο µιας
ανάπτυξης που οραµατιζόµαστε, η οποία θέλουµε να είναι δίκαιη,
δηλαδή να συµµετέχουν σε αυτή και οι εργαζόµενοι. Επίσης και
στα ανοιχτά ζητήµατα που αφορούν και το θέµα του συνταξιοδοτικού και τα ενεργειακά θέµατα, τα οποία άνοιξαν από την
πλευρά των δανειστών νέα ζητήµατα -και το γνωρίζουµε αυτό.
Μου κάνει εντύπωση που εξέπληξαν τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης οι δηλώσεις και οι
συνεντεύξεις του κ. Σκουρλέτη. Δεν τον εξέπληξε, όµως, καθόλου η χθεσινοβραδινή συνέντευξη του κ. Σηµίτη, σύµφωνα µε την
οποία ο κ. Σηµίτης λίγο έως πολύ ταυτίστηκε -και δεν ξέρω αν η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη είναι σε αυτή την γραµµή- µε τη
γραµµή του Μητσοτάκη. Περί αυτού πρόκειται. Ο άνθρωπος που
όπως εύστοχα είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σήµερα, έβλεπε τις µίζες να περνούν. Περί αυτού πρόκειται. Μίζες, µίζες, µίζες
και σακούλες µε χρήµατα.
Αυτή δεν ήταν η κατάσταση; Το ξεχάσαµε, ή νοµίζουν ότι µπορούµε να το ξεχάσουµε τόσο εύκολα κι εµείς και ο ελληνικός
λαός;
Συνεπώς –για να τελειώσω- νοµίζω ότι µε µία νηφαλιότητα και
µε µία ψυχραιµία, πρέπει να αντιµετωπίσουµε αυτές τις κρίσιµες
ώρες της σκληρής δουλειάς που γίνεται στη διαπραγµάτευση.
Έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στη διαπραγµατευτική οµάδα,
στους ανθρώπους που διαπραγµατεύονται όλα αυτά τα ζητήµατα, στον Γιώργο Σταθάκη, στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, στην
Έφη Αχτσιόγλου και είµαστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσουν να
φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα σ’ αυτές τις δύσκολες,
τις σκληρές συνθήκες που ζούµε σε µια ταραγµένη Ευρώπη. Μην
ξεχνάµε σε καµµία περίπτωση, ένα γενικότερο πλαίσιο το οποίο
είναι σε απίστευτη ρευστότητα και αστάθεια.
Μ’ αυτές τις σκέψεις νοµίζω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι
µπορούµε και το σηµερινό νοµοσχέδιο να ψηφίσουµε και το σύνολο των κυβερνητικών και των βουλευτικών τροπολογιών που
έγιναν δεκτές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε.
Θα µιλήσει τώρα ο συνάδελφος κ. Βορίδης. Έχει ζητήσει τον
λόγο και ο συνάδελφος κ. Κωνσταντινόπουλος που έλειπε στη
σειρά του αλλά πληροφορηθήκαµε ότι θα έρθει τώρα. Θα κλείσουµε µε τις δευτερολογίες των δύο ειδικών αγορητών, του κ.
Φορτσάκη και του κ. Βαρδαλή.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απολύτως δεδοµένο και
απολύτως αντιληπτό, τι είναι αυτό που συµβαίνει σε πολιτικό επί-
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πεδο. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιαιτέρως ευφυής ή ιδιαιτέρως οξυδερκής πολιτικά για να το αντιληφθεί.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει, γιατί αστοχεί σε κάθε της
πρόβλεψη. Καταρρέει γιατί δεν έχει σενάριο, καταρρέει γιατί δεν
έχει σχέδιο, καταρρέει γιατί αποτυγχάνει καθολικά. Ύφεση το
τελευταίο τρίµηνο του 2016, προβλεπόµενη ύφεση, µεγίστως πιθανολογούµενη, το πρώτο τρίµηνο του 2017. Αυτό µε πολύ απλά
λόγια σηµαίνει ότι ο στόχος ανάπτυξης του 2,7% για το 2017 δεν
είναι εφικτός. Η αποτυχία αυτού του στόχου σηµαίνει αστοχία
στα δηµοσιονοµικά µεγέθη, γιατί όλα τα δηµοσιονοµικά µεγέθη
έχουν υπολογιστεί µε αυτόν τον στόχο.
Πάνω απ’ αυτό η Κυβέρνηση αυτή ετοιµάζεται να πλήξει ακριβώς τα στρώµατα τα οποία υποτίθεται ότι ήλθε για να υπερασπιστεί, τους ανθρώπους µε εισόδηµα 500 ευρώ από τους οποίους
θα πάρει φόρους, τους συνταξιούχους των 1.000 και των 800
ευρώ από τους οποίους θα περικόψει τις συντάξεις. Τα δε ισοδύναµα µέτρα είναι κωµωδία. Είναι µέτρα τα οποία θα ισχύσουν,
εάν τυχόν επιτευχθούν οι στόχοι και εάν τυχόν επιτευχθούν τα
πλεονάσµατα του 3,5%, που τα ίδια τα µέλη της Κυβέρνησης
λένε ότι δεν είναι εφικτά.
Σχέδιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καν πλέον στόχευση εξόδου
από τα µνηµόνια. Γιατί; Διότι η καθυστέρηση της αξιολόγησης
καθιστά και αυτόν τον στόχο ανέφικτο. Άρα καλά νέα δεν υπάρχουν µπροστά σας. Έχετε µόνο κακά νέα για τον ελληνικό λαό.
Και επειδή έχετε µόνο κακά νέα για τον ελληνικό λαό, τι είναι
εκείνο το οποίο έχετε σκεφτεί να κάνετε; Έχετε σκεφτεί να επενδύσετε στο ωραίο γλαφυρό αφήγηµα: «Είµαστε Αριστεροί γιατί
θυµηθήκαµε τον Νίκο Μπελογιάννη». Μπράβο σας, για όποιους
τους αφορά καλώς, πηγαίνετε να συνεννοηθείτε µαζί τους και να
τους εξηγήσετε, πώς εσείς που ταυτίζεστε µε τον Νίκο Μπελογιάννη, ιδιωτικοποιείτε -και µάλιστα µ’ αυτούς τους όρους- τη
ΔΕΗ. Θα συνεννοηθείτε θαυµάσια µ’ αυτό το ακροατήριο.
Δεύτερον, θα επενδύσετε στη γνωστή ιστορία της σκανδαλολογίας. Για να είµαστε συνεννοηµένοι, η Νέα Δηµοκρατία έχει
πάρει θέση. Όλα στο φως.
Κύριε Μαντά, κύριε Δένδια, απευθύνοµαι σε σας. Είστε Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εποµένως στέκεστε σ’ αυτή την Αίθουσα αντί των Αρχηγών των δύο µεγαλύτερων παρατάξεων του
Κοινοβουλίου.
Αυτό το λέω σ’ ό,τι µε αφορά προσωπικά. Κάτι ακούω για
σκάνδαλο «Ντυνάν». Είδα ένα ωραίο πρωτοσέλιδο στην «ΑΥΓΗ»,
που µιλάει για πέντε «γαλάζιους» Υπουργούς.
Κύριε Μαντά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δικογραφία είναι
στη Βουλή. Έχει πρόσβαση όποιος θέλει από εσάς. Θα πάτε
µέσα στις επόµενες µέρες και θα έρθετε και θα µου πείτε εάν
εγώ έχω τελέσει ποινικό αδίκηµα, γιατί εισηγήθηκα στη Βουλή
και η Βουλή ψήφισε συγκεκριµένη διάταξη. Θα µου το πείτε
αυτό. Εάν έχω τελέσει ποινικό αδίκηµα, θα φέρετε εδώ πρόταση
για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα µε αφορά. Εάν
δεν το κάνετε µέσα στις επόµενες µέρες, δεν θα ξανακούσω τίποτα σε ό,τι µε αφορά, για σκάνδαλο «Ντυνάν» και για οποιοδήποτε άλλο σκάνδαλο. Οι φήµες, οι λασπολογίες, οι κουβεντούλες, τα υπονοούµενα, αυτά τελειώνουν, για µένα.
Έχετε κάτι να πείτε; Φέρτε το τώρα. Προκαταρκτική επιτροπή.
Θα εξηγήσετε γιατί ο Υπουργός, ο οποίος εισηγείται στη Βουλή
συγκεκριµένη διάταξη -όχι στο σπίτι του, όχι σε σηµείωµα, όχι
κρυφά, αλλά εδώ ανοιχτά στο Κοινοβούλιο- η οποία ψηφίζεται
από τη Βουλή, κάνει παράνοµη πράξη. Θα το εξηγήσετε. Θα µου
πείτε το αδίκηµα. Θα πείτε ποιο είναι το αδίκηµα του Μηταράκη
και του Χατζηδάκη. Γιατί το αδίκηµα αυτών είναι ότι δεν είδαν
τον Μαρτίνη. Ο Χατζηδάκης γιατί δεν επόπτευσε τον Μηταράκη,
που αρνήθηκε να δει τον Μαρτίνη τον προφυλακισµένο για το
πράγµατι σκάνδαλο «Ντυνάν». Θα το πείτε αυτό. Θα µας πείτε
τα αδικήµατα. Θα πείτε ποιο είναι το αδίκηµα του Γεωργιάδη, ο
οποίος ζήτησε να διοριστεί διοίκηση στο «Ντυνάν», για να φύγει
η διοίκηση του Μαρτίνη και διορίστηκε µε απόφαση δικαστηρίου.
Θα πείτε το αδίκηµά του. Θα το πείτε µέσα στις επόµενες µέρες
εδώ. Αφήστε τις εξεταστικές. Όχι αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός: «κάνουµε εξεταστική και θα ψάξουµε» και θα σέρνεται και
κάτι θα λέµε. Όχι. Η δικογραφία είναι εδώ.
Κύριε Μαντά, το δικαίωµα του κάθε Βουλευτή και συναδέλφου
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να υπερασπιστεί την τιµή και την υπόληψή του, το αναγνωρίζετε;
Το αναγνωρίζετε συνάδελφοι; Για όλους µας το αναγνωρίζετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Βεβαίως!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ωραία! Εγώ, λοιπόν, θέλω να ασκήσετε το δικαίωµά σας. Εδώ οι συνάδελφοί µου. Θα ασκήσετε το
δικαίωµά σας και θα µου πείτε το αδίκηµά µου. Εάν δεν υπάρχει
αδίκηµα, δεν θέλω να ξανακούσω κουβέντα όµως. Λήξις! Υπεύθυνα, ωραία και καθαρά.
Έρχοµαι στην πρακτική της νοµοθετήσεως. Άκουσα αυτοκριτικά σχόλια. Κύριε Δένδια, τι θα κάνετε µε αυτό; Πόσο καιρό θα
ανέχεστε –µιλώ και στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, µιλάω και
στο Ποτάµι, µιλώ σε όλη την Αντιπολίτευση- αυτή την πρακτική;
Αναιτιολόγητα χωρίς κανένα επείγον.
Συνέβαινε στο παρελθόν, κύριε Μαντά; Ναι συνέβαινε. Σε ποια
ζητήµατα, το θυµάστε; Πάντοτε µνηµονιακά, πάντοτε κατεπείγοντα, πάντοτε συνδεδεµένα µε ολοκλήρωση αξιολογήσεων,
πάντοτε κάτω από την πίεση συγκεκριµένων καταστάσεων. Εδώ
είναι στα καλά καθούµενα. Είναι νοµοθετική πρακτική. Θέλετε να
νοµοθετήσουµε µαζί; Εγώ έχω άποψη για τις τροπολογίες. Θέλετε συντετµηµένη νοµοθετική διαδικασία, που να τελειώνει στις
επιτροπές για να διευκολύνεται η Κυβέρνηση; Να τελειώνει στις
επιτροπές και να έρχεται εδώ µόνο για ένα «ναι» ή ένα «όχι»
χωρίς συζήτηση. Να το κάνουµε. Αλλά αυτό εδώ δεν µπορεί να
είναι η πρακτική. Είναι απαράδεκτη πρακτική.
Θέλω να πω δύο πράγµατα µόνο για το νοµοσχέδιο. Καταψηφίζουµε αυτή τη διάταξη την οποία φέρνετε -τη φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης- και αφορά το ζήτηµα του αναβολόσηµου.
Θυµάστε τι είναι το αναβολόσηµο. Το αναβολόσηµο ήταν διάταξη, η οποία θεσπίστηκε για να υπάρχει παράβολο για τη λήψη
αναβολής στα δικαστήρια και θεσπίστηκε ως µέτρο, αφ’ ενός για
να υπάρχουν έσοδα για τη νοµική βοήθεια και αφ’ ετέρου προκειµένου να υπάρξει ανάσχεση στις καταχρηστικές αναβολές. Το
καταψηφίσαµε εµείς τότε αυτό.
Έρχεται, λοιπόν, µία διάταξη η οποία τι κάνει; Εξαιρεί το δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους ΟΤΑ από
την καταβολή αυτού του παραβόλου. Σωστά το κάνει η διάταξη
αυτή; Σωστά. Θα σας πω εν µέρει σωστά κι εν µέρει λάθος.
Σωστά ως προς τη βασική της στόχευση, δηλαδή ότι παίρνει πίσω ουσιαστικά το παράβολο γι’ αυτό, λάθος διότι δηµιουργεί και
θεµελιώνει ανισότητα ανάµεσα στο δηµόσιο και στους ιδιώτες,
λάθος το οποίο θα κριθεί σε επίπεδο δικαστηρίων.
Εµείς το καταψηφίζουµε, όχι γιατί δεν θέλουµε να φύγει το παράβολο –θέλουµε να φύγει το παράβολο- αλλά γιατί θέλουµε να
φύγει για όλους και όχι µόνο για το δηµόσιο.
Έχουµε καταθέσει µια τροπολογία. Απ’ ό,τι άκουσα, κυρία
Υπουργέ, δεν ήµουν εδώ γιατί είχα µια άλλη κοµµατική υποχρέωση, καταθέσαµε µε τους συναδέλφους της Περιφέρειας Αττικής µια τροπολογία και κατέθεσαν και οι συνάδελφοι της Περιφέρειας Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης, µια τροπολογία, την οποία
έµαθα ότι κάνατε δεκτή στο κοµµάτι της αναστολής εκτελέσεως
των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής -ειδικά γι’ αυτή την υπόθεση έχει εξηγηθεί εδώ, δεν θα επεκταθώ- του Δήµου Λαυρεωτικής.
Ορθώς µεν πράξατε ως προς την αποδοχή αυτής της τροπολογίας των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχη τροπολογία είχαµε καταθέσει εµείς, οι συνάδελφοι από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και ο συνάδελφος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Όµως να συµφωνήσουµε ότι αυτό δεν είναι λύση. Είναι µια αναστολή. Η λύση βρίσκεται στην τροπολογία που σας έχουµε καταθέσει. Αυτή είναι η λύση.
Είναι αδιανόητο να εγείρει σήµερα το δηµόσιο δικαιώµατα σε
µια περιοχή, αφού αδιατάρακτα επί δεκαετίες µε αναγνωρισµένους τίτλους, µε νοµοθεσία, µε δικαστικές αποφάσεις άνθρωποι
έχουν ασκήσει δικαιώµατα κυριότητας. Με οικοδοµικές άδειες
του δηµοσίου έχουν χτίσει. Πάνε σήµερα και τους βγάζει το ίδιο
το δηµόσιο πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής. Πρόκειται για κωµωδία! Πρόκειται γι’ αυτούς τους παραλογισµούς, που συµβαίνουν στο ελληνικό δηµόσιο.
Αυτό που κάνατε, τους γλιτώνει από τον άµεσο κίνδυνο εκτελέσεως, δηλαδή θα τους πετάξουν έξω από τα µαγαζιά τους και
τα σπίτια τους, αλλά δεν τους γλιτώνει από την ευρύτερη εκκρε-
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µότητα που δηµιουργείται. Προφανώς εάν πάνε στα δικαστήρια,
θα δικαιωθούν -δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία για αυτό- αλλά θα
στείλουµε τώρα χιλιάδες ανθρώπους στα δικαστήρια, γιατί έχει
βρεθεί µια δύστροπη υπηρεσία, που δεν έχει το θάρρος και το
κουράγιο να ερµηνεύσει σωστά τις διατάξεις; Θα τους στείλουµε
εκεί ή θα το ρυθµίσουµε;
Η ρύθµιση βρίσκεται στην τροπολογία που δεν κάνατε δεκτή.
Θέλω να ελπίζω ότι θα ρυθµίσετε το αµέσως επόµενο χρονικό
διάστηµα το ζήτηµα αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν
είναι στην Αίθουσα. Θα µπούµε στις δευτερολογίες. Μετά, προφανώς, θα κλείσουµε τη συνεδρίαση. Δεν µπορούµε να επανέλθουµε σε οµιλητές.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 2ο Γυµνάσιο Φιλιππιάδας Πρέβεζας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Φορτσάκης έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του. Μετά,
κύριε Βαρδαλή, είστε εσείς και κλείνουµε τη συνεδρίαση και περνάµε στην ψηφοφορία.
Κύριε Φορτσάκη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα πει το πρωί ότι έκανα όλα τα σχόλια που µου επέτρεψε ο
χρόνος, για τη γενική αρχή του νοµοσχεδίου και για τις τροπολογίες που είχα µπορέσει µέχρι εκείνη την ώρα να διαβάσω.
Πραγµατικά, κυρία Υπουργέ, ακούστηκε πολλές φορές σήµερα
στη Βουλή ότι αυτή η πρακτική είναι αδιέξοδη, διότι δεν επιτρέπει στη Βουλή να κάνει τη δουλειά της.
Όσο και να προσπάθησα αυτές τις ώρες, δεν µπόρεσα να έχω
την ενηµέρωση που θα έπρεπε για όλες αυτές τις τροπολογίες,
µερικές από τις οποίες συνιστούν µίνι νοµοσχέδια και περιέχουν
οι ίδιες πολλές υποτροπολογίες, οι οποίες θέλουν ψάξιµο και
έρευνα. Μπορεί ορισµένες να πηγαίνουν και στη σωστή κατεύθυνση. Είναι κρίµα να σπαταλάµε εδώ έτσι τον χρόνο µας, χωρίς
να πούµε κάτι το ουσιαστικό.
Θα ήθελα, λοιπόν, σε αυτό το πεντάλεπτο, να σχολιάσω τις δεκαέξι τροπολογίες που ήρθαν να προστεθούν από χθες σε αυτές
που είχαν ήδη περιληφθεί –τριάντα έξι τροπολογίες για είκοσι έξι
άρθρα.
Θα ξεκινήσω πρώτα-πρώτα µε την τροπολογία 982/144, η
οποία αναφέρεται στα δάνεια µε ελβετικό φράγκο. Εµείς είµαστε
αρνητικοί σε τέτοιου είδους παρέµβαση, διότι θεωρούµε ότι
υπάρχει αυτή την ώρα ένα πλαίσιο, το οποίο προστατεύει τους
κοινωνικά ευπαθείς συµπολίτες οι οποίοι, πραγµατικά, χρειάζονται προστασία και σε αυτούς περιλαµβάνονται και αυτοί οι οποίοι
έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο.
Ακούστηκε και σωστά, ότι το ελβετικό φράγκο έχει τεράστιες
διακυµάνσεις, οι τράπεζες παρέχουν σήµερα µια γκάµα, αν θέλετε, δυνατοτήτων ρύθµισης δανείων ιδιωτών, περιλαµβανοµένων και αυτών που έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι
εφόσον βρίσκονται σε δυσκολία, µπορούν ανάλογα µε τις δυνατότητές τους να προβούν σε αποπληρωµές.
Νοµίζω ότι δεν θα πρέπει να προβούµε σε οριζόντια ρύθµιση
αλλά να ενισχύσουµε τις δυνατότητες των τραπεζών να ρυθµίζουν ad hoc τα διάφορα ζητήµατα που γεννιούνται. Να θυµίσω
ότι αυτοί που είχαν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο, είχαν για ένα
διάστηµα µικρότερο επιτόκιο, το οποίο είναι ευτυχές. Δεν σηµαίνει ότι πρέπει να πληρώσουν περισσότερα τώρα, αλλά τέλος
πάντων υπάρχουν και άλλες οµάδες που έχουν πληγεί περισσότερο.
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 983 και ειδικό 145
για την ειδική αγωγή, µίλησα το πρωί και επανέρχοµαι στην πεποίθησή µου ότι πρέπει να προηγούνται απολύτως εκείνοι οι
οποίοι έχουν πτυχίο ειδικής αγωγής. Θέλω αυτό να γίνει κατα-
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νοητό. Τα µεταπτυχιακά και το διδακτορικό είναι σηµαντικά, ενισχύουν το βασικό πτυχίο. Όµως έχουµε πολλές φορές µεταπτυχιακό και διδακτορικό τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε το
βασικό πτυχίο και αυτό δεν αναπληρώνει τις γνώσεις που έχουν
αποκτηθεί στο βασικό πτυχίο. Το είπα το πρωί και θέλω να ξανακουστεί. Παράδειγµα είναι η Νοµική Σχολή, που δίνει διδακτορικά νοµικής σε µη νοµικούς. Έρχεται, λοιπόν, ένας που έχει διδακτορικό νοµικής και λέει: «πάρτε µε δικηγόρο, κάντε µε δικαστή». Όχι δεν γίνεται, γιατί δεν έχεις βασικό πτυχίο.
Το ίδιο το βασικό πτυχίο της ειδικής αγωγής πρέπει να το έχει
κάποιος, για να µπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά σε ένα κλάδο ο
οποίος είναι εξαιρετικά σηµαντικός και κρίσιµος και έχει µείνει
πάρα πολύ πίσω στην παιδεία µας.
Σχετικά µε το ζήτηµα της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 988
και ειδικό αριθµό 146, δηλαδή την αναστολή, το κλείσιµο των καταστηµάτων, θα ήθελα να επισηµάνω, πως παρ’ ότι έχει ορισµένα
θέµατα σωστά, περιλαµβάνει µια παράγραφο, την παράγραφο
8, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί παρά τις βελτιώσεις
που έγιναν, παραµένει ανοιχτό το ζήτηµα και το ποιες επιχειρήσεις θα µπορούν να περιληφθούν στα αυστηρά µέτρα και για το
πότε και πώς µπορεί ο διοικητής να µεταλλάσσει την ποινή του
κλεισίµατος µε πρόστιµο.
Έπρεπε να υπάρχουν ορισµένα κριτήρια. Βεβαίως πρέπει να
υπάρχει κάποια διακριτική ευχέρεια του διοικητή, ο οποίος θα
πρέπει να προσαρµόζει την πραγµατικότητα στον νόµο, αλλά
από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρχουν και κριτήρια, ώστε να
µην έχουµε καταστάσεις ακραίες, τις οποίες ακραίες καταστάσεις ωθεί και το πολύ µεγάλο εύρος των προστίµων που προβλέπονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ, χωρίς να περιλαµβάνονται
κριτήρια σε αυτό για το πώς θα επιβληθεί το πρόστιµο.
Λέµε ναι στις αυστηρές ποινές εκείνων οι οποίοι έχουν παραβεί
τη φορολογία, ναι στην απαρέγκλιτη και συστηµατική κύρωση,
αλλά µε λογική, µε αναλογία και µε σύστηµα το οποίο να µπορεί
να έχει διαφάνεια, αντικειµενικότητα, για να µπορεί να υφίσταται
και τον δικαστικό έλεγχο τον οποίο όλοι οι πολίτες δικαιούνται,
ακόµα και αυτοί που έχουν παρανοµήσει.
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 989 και ειδικό 147,
η οποία µιλάει για την Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών, θα είµαστε
θετικοί.
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 994 και ειδικό 152
είµαστε αρνητικοί. Είναι η παραχώρηση ποσοστού συγκυριότητας του ελληνικού δηµοσίου σε ακίνητο του ΤΕΘΑ. Νοµίζω ότι
εδώ έχουµε ένα δώρο ουσιαστικά του ακινήτου του ΤΕΘΑ προς
ένα συγκεκριµένο δήµο ένα δώρο χωρίς αντάλλαγµα. Εµείς παλιότερα είχαµε κάνει µια πρόταση συγκροτηµένη, η οποία είχε
αποσπάσει τη συναίνεση των µερών. Θα ήταν προτιµότερο να
έχουµε στραφεί προς την κατεύθυνση εκείνης της πρότασης και
εκείνη να έχουµε φέρει στην επιφάνεια.
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 997 και ειδικό 155
για τον εκσυγχρονισµό των αερολιµένων, πράγµατι πρόκειται για
µια ελλογοποίηση του κόστους και παρ’ ότι παραµένει βαριά η
υποχρέωση καταβολής των 12 αυτών ευρώ που είναι πάρα πολλά σε σχέση µε άλλες χώρες, εντούτοις, πράγµατι, υπάρχει µια
µείωση, αν και η µείωση αυτή αντισταθµίζεται κατά τι, από το ότι
τα παιδιά µέχρι δύο που απαλλάσσονταν, τώρα θα πρέπει να
φτάσουν τα πέντε για να απαλλαγούν. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία
για τις οικογένειες που ταξιδεύουν, γιατί άλλο να πληρώνεις 50
ευρώ για δύο παιδιά και άλλο να πληρώνεις 24 ευρώ.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 998 και ειδικό 156, για την υλοποίηση συµφωνιών για τα προγράµµατα
συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης όπου συµµετέχει ο ΕΟΤ.
Αυτό έχει ξαναέρθει απ’ όσο θυµάµαι. Ήταν η 862 του 1990 η
οποία αποσύρθηκε τότε, διότι εκεί είχε ρητά προβλεφθεί, ότι θα
υπάρχει παρέκκλιση από τον ν.4412 για τις δηµόσιες συµβάσεις,
ενώ εδώ η παρέκκλιση υπάρχει χωρίς να λέει το όνοµά της.
Δηλαδή στην πραγµατικότητα έχουµε µια από τα ίδια, χωρίς
όµως να το λέει ευθέως η ρύθµιση την οποία έχετε φέρει για ψήφιση και για αυτό θα είµαστε αρνητικοί.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 999 και ειδικό 157, δίνεται
µια παράταση για το σύστηµα της προδικαστικής προστασίας.
Θα έπρεπε να έχει ρυθµιστεί το ζήτηµα αυτό και ίσως να υπάρχει
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και ένα ζήτηµα σε σχέση µε την αµοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, διότι εδώ εξοµοιώνεται µε εκείνους οι οποίοι στην πραγµατικότητα προΐστανται
συνταγµατικών αρχών και αυτό ενέχει µια ανισότητα. Εν πάση
περιπτώσει, επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι η αρνητική ψήφος εδώ
θα δηµιουργήσει πρόβληµα για τη σύσταση της αρχής στην
οποία δεν προέβη εγκαίρως η Κυβέρνηση, εµείς εδώ θα δηλώσουµε «παρών».
Για τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 995, 996, 990, 991 και
1002, οι οποίες είναι πάνω κάτω παρεµφερείς, θα στηρίξουµε
την 991, η οποία φαίνεται ότι απορροφά τις υπόλοιπες.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1000 και ειδικό 158, είναι πραγµατικά καταπληκτικό ότι είναι ένα µίνι νοµοσχέδιο, το οποίο έχει
πέντε άρθρα, το καθένα από τα οποία έχει πάλι πολλές ρυθµίσεις. Χρειάζεται µισή µέρα για να τα σχολιάσουµε. Το βασικό
είναι ότι φαίνεται ότι δίνει κατά παρέκκλιση αποζηµιώσεις από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων έχει συγκεκριµένο σκοπό και δεν µπορεί να χρησιµοποιείται για ο,τιδήποτε, θα έπρεπε µε αυτά να βαρύνεται ο
προϋπολογισµός. Επίσης φτιάχνει και µια καινούργια δοµή, η
οποία µου φαίνεται γραφειοκρατική, παρ’ ότι υπάρχει µια άλλη
δοµή, η οποία φαίνεται ότι δεν θα υπάρχει πια, η Ειδική Υπηρεσία
Προγράµµατος και Σχεδιασµού. Είναι µια βαριά διαδικασία.
Εµείς θα είµαστε αρνητικοί στη διάταξη αυτή και κυρίως για να
µπορέσουµε να τη µελετήσουµε, διότι έχει τόσα πολλά µέσα, τα
οποία είναι αδύνατον να τα σχολιάσει κανείς και να τα καταλάβει
στον ελάχιστο χρόνο.
Κλείνω, µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1001 και ειδικό
159, η οποία είναι µια διάταξη που φαίνεται να πηγαίνει προς την
ορθή κατεύθυνση, είναι η διάταξη που µιλάει για τις σχολικές επιτροπές και τις φορολογικές υποχρεώσεις, υποβολή φορολογικής
δήλωσης, κ.λπ.. Αυτή έρχεται εκπρόθεσµα µε βουλευτική τροπολογία. Θα προτιµούσαµε να έχει έρθει πιο συστηµατικά µε κυβερνητική πρωτοβουλία ενταγµένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, για
να µπορούµε να την µελετήσουµε και να ενσωµατωθεί σωστά,
διότι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση της όλης νοµοθεσίας. Γι’
αυτό σε αυτή θα ψηφίσουµε «παρών».
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας για άλλη µια φορά ότι, πραγµατικά, λυπάµαι πάρα πολύ που έχει τόσο πολύ υποβαθµιστεί ο
ρόλος µας ως Βουλευτών. Αισθάνοµαι, πραγµατικά, ότι δεν είµαι
σε θέση να κάνω το έργο µου µε αυτή την τακτική που ακολουθεί
η Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τελευταίος οµιλητής είναι ο συνάδελφος κ. Βαρδαλής µε τη
δευτερολογία του εκ µέρους του ΚΚΕ.
Ορίστε, κύριε Βαρδαλή, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, σε σχέση µε αυτά
που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαντάς.
Εγώ καταλαβαίνω την προσπάθεια να αναδείξετε µια συναίνεση µεταξύ των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου. Το µόνο,
όµως, που σας σώζει, είναι ότι όταν τοποθετούνταν το ΚΚΕ στην
Ολοµέλεια για τη συγκεκριµένη οδηγία και την ενσωµάτωσή της,
προφανώς, λείπατε. Μόνον αυτό σας σώζει. Διαφορετικά θα είχατε καταλάβει πολύ εύκολα ότι όχι µόνο σε αυτή την συναίνεση
που επιδιώκετε δεν πρόκειται να παίξουµε, αλλά ήταν ξεκάθαρο,
νοµίζω, από τα επιχειρήµατα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ότι είµαστε κάθετα αντίθετοι µε την ενσωµάτωση αυτής
της οδηγίας. Τους λόγους τους έχουµε πει, δεν έχω τον χρόνο
να ξανααναφέροµαι στα ίδια πράγµατα.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής: Κυρία Υπουργέ, µας
έκανε πραγµατικά αρνητική εντύπωση το γεγονός, πως ενώ αφιερώσατε αρκετό χρόνο από την οµιλία σας στις τροπολογίες, ενώ
αναφερθήκατε σχεδόν σε όλες τις βουλευτικές τροπολογίες, δεν
είπατε κουβέντα για τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας.
Εγώ εκλαµβάνω τη σιωπή σας ως απόρριψη, όµως θα είχε ση-
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µασία να πείτε έστω και έναν λόγο, γιατί απορρίπτετε την συγκεκριµένη τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας.
Αφορά την ειδική αγωγή, αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους
µόνιµους εκπαιδευτικούς, τους οποίους όπως λέτε, αυτούς που
«περισσεύουν» τους µεταθέτετε στην ειδική αγωγή, καθηγητές
χωρίς τα ειδικά προσόντα τα οποία είναι αναγκαία στη συγκεκριµένη περίπτωση. Και δεν είναι µόνο αυτά αναγκαία. Τα παιδιά
αυτά θέλουν µια µονιµότητα στον δάσκαλό τους. Όχι µόνο δεν
την εξασφαλίζετε αυτή, αλλά στέλνετε να διδάξουν άνθρωποι,
που οι ίδιοι δεν έχουν διδαχθεί το αντικείµενο.
Εµείς µε την τροπολογία µας ζητάµε ένα πράγµα. Πέρα από
το ότι ένα µεγάλο ζήτηµα είναι πώς περισσεύουν οι εκπαιδευτικοί, διότι αν καταργήσεις τον υπεύθυνο δάσκαλο στα ολοήµερα,
άµα συνενώσεις τα σχολεία ή τα τµήµατα, µπορεί και να σου περισσέψουν, αλλά δεν θα τους πας όπου να ναι. Λέµε, λοιπόν, µε
την τροπολογία, να καταργηθεί ακριβώς αυτή η παράγραφος γ’
του συγκεκριµένου άρθρου, ώστε να πηγαίνουν στην ειδική
αγωγή, µόνο εκπαιδευτικοί που είναι εκπαιδευµένοι γι’ αυτή τη
δουλειά.
Για ορισµένες τροπολογίες θα πω δυο τρία πραγµατάκια. Κατ’
αρχάς θα µιλήσω για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 973, που
αφορά τον προσδιορισµό της έκτακτης εισφοράς σε αλλοδαπές
αεροπορικές εταιρείες. Χωρίς πολλά λόγια, κατά τη γνώµη µας,
εδώ δείχνετε το πραγµατικό σας πρόσωπο. Στην πράξη τι κάνετε;
Ας µην µπλέξουµε µε νούµερα, αριθµούς άρθρων, νόµων κ.λπ.,
σχετικά µε το τι καταργείται, τι µπαίνει στη θέση του. Με βάση
τη νοµοθεσία που υπάρχει σήµερα και µε βάση αυτό που προτείνετε εσείς, η εισφορά των αεροπορικών εταιρειών µειώνεται
κατά 60% και πάνω. Τρεις φορές κάτω, δηλαδή. Και αυτό δεν
είναι µόνο για από εδώ και πέρα. Ισχύει και γι’ αυτές που προσέφυγαν στα δικαστήρια και ακόµα δεν έχουν εκδικαστεί. Γιατί λέω
ότι δείχνετε το πραγµατικό σας πρόσωπο; Γιατί την ίδια ώρα που
παίρνετε από τον λαό, κάνετε «εκπτώσεις» -µε ή χωρίς εισαγωγικά- στους διάφορους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Για την τροπολογία που αφορά το Στρατόπεδο του Παύλου
Μελά, εµείς συµφωνούµε και θα την ψηφίσουµε. Ήθελα, όµως,
από αυτό το Βήµα να πω τα εξής: Θέλουµε ιδιαίτερα να απευθυνθούµε στους εργαζόµενους και τον λαό της δυτικής Θεσσαλονίκης και να τους ζητήσουµε να συνεχίσουν τον αγώνα, για να
διεκδικήσουν επαρκή και πλήρη χρηµατοδότηση, αποκλειστικά
από κρατικούς πόρους της δηµιουργίας πάρκου πρασίνου και
αναψυχής. Γιατί; Διότι τόσο ο Πρωθυπουργός στη φιέστα τις
προάλλες όσο και ο Δήµαρχος Παύλου Μελά µε τις δηλώσεις
τους, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόµενο συµµετοχής ιδιωτών επενδυτών στη χρηµατοδότησή του, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει
για την ανταποδοτικότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω σε µισό λεπτό. Για τον Δήµο Λαυρεωτικής και Σαρωνικού που έγινε τόσο µεγάλη κουβέντα, εµείς θα ψηφίσουµε
«παρών». Ακούστηκε και από άλλους. Δεν ξέρω τι θα κάνουν
στην ψηφοφορία, αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόβληµα δεν λύνεται. Τι κάνετε δηλαδή; Δίνετε µια απλή παράταση στην αβεβαιότητα. Αυτό κάνετε. Και κρατάτε τον κόσµο σε οµηρία.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Εδώ
θέλω να σας θυµίσω το εξής: Δυο χρόνια είπατε ότι σας απασχολεί και θα δώσετε λύση. Δυο χρόνια δεν µπορέσατε να δώσετε
λύση. Να σας θυµίσω, ότι το κόµµα µας έχει καταθέσει πρόταση
νόµου για τα «κόκκινα» δάνεια, που προέβλεπε µια σειρά µέτρων
και µεταξύ αυτών και κούρεµα δανείων. Όµως δεν την κάνατε
δεκτή.
Τέλος, θα αναφερθώ και στα τέλη στα αεροδρόµια, για να κλείσουµε. Κατ’ αρχάς γιατί υπάρχουν τέλη; Εµείς είµαστε κάθετα
αντίθετοι στην ύπαρξή τους και ιδιαίτερα στα ιδιωτικοποιηµένα
πλέον δεκατέσσερα αεροδρόµια. Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι
ίδιοι το λέτε στην αιτιολογική έκθεση, αυτός που δεν θα ζηµιωθεί,
είναι η εταιρεία του αεροδροµίου. Και τι κάνετε; Μειώνετε κάποια
όντως, κάποια είναι σε αυτή την κατεύθυνση, όµως για να ισοσκελιστεί η χασούρα, βάζετε να πληρώνουν αυτό το ειδικό τέλος
τα παιδιά όχι από πέντε χρονών, όπως είναι τώρα, αλλά από τα
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δύο χρόνια τους.
Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Μαντά ζητήσατε τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχουµε κλείσει.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς πριν από τον κ.
Μαντά θα ήθελα τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Από την ώρα που κλείνουµε τη διαδικασία, παραείναι εκτός Κανονισµού οι παρεµβάσεις. Εποµένως, θα σας δώσω τον λόγο για δύο λεπτά κατά ανοχή.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για δύο θέµατα θέλω να
µιλήσω µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τα δύο θέµατα φοβάµαι ότι δεν είναι δύο λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω
ότι είναι σηµαντικό, πρώτον, το θέµα για τη διευθέτηση δανείων
σε ξένο νόµισµα, για το οποίο κατέθεσε τροπολογία ο κ. Καρράς
και αφορά, κυρίως, τα δάνεια µε ρήτρα ελβετικού φράγκου.
Τα δάνεια τα οποία δόθηκαν κατά την περίοδο 2006-2009 ήταν
7 δισεκατοµµύρια ευρώ κι έχουν φτάσει σήµερα στα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει στείλει στο
Υπουργείο την πρότασή της γι’ αυτά τα δάνεια -νοµίζω ότι συµφωνούµε απόλυτα µε τον κ. Καρρά- και πιστεύω ότι ο Υπουργός
έπρεπε να την κάνει αποδεκτή, αν θέλει να λύσει ένα θέµα το
οποίο προκλήθηκε όχι µε ευθύνη των δανειοληπτών.
Ένα δεύτερο θέµα. Χαίροµαι που βλέπω εδώ την αρµόδια
Υφυπουργό. Άκουσα τον κ. Μάρδα να µιλάει για την γνωστή «καζινοποίηση» της χώρας. Κοιτάξτε. Εδώ υπάρχει ένα θέµα. Δεν το
συζητάτε στην Κυβέρνηση αλλά είναι δικό σας θέµα. Ο σηµερινός Πρόεδρος της Επιτροπής Παιγνίων ήταν µέλος της Επιτροπής Παιγνίων που είχε ψηφίσει έναν αυστηρό κανονισµό. Ο ίδιος
ήρθε και τον άλλαξε. Πιστεύετε ότι υπάρχει ζήτηµα ή όχι; Ο ίδιος
πήγε στα δικαστήρια και τον υπερασπίστηκε.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγες µέρες είχα θέσει
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ένα θέµα που αφορούσε το ΕΠ
Πελοποννήσου και τις αστικές αναπλάσεις -θα ήθελα, κύριε
Μαντά, να το ακούσετε, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ- και είχα πει ότι η περιφέρεια δεν έκανε διαγωνιστική διαδικασία για τις αστικές αναπλάσεις ώστε να καταθέσουν προτάσεις όλοι οι δήµοι. Μέµφθηκα τότε τον κύριο περιφερειάρχη και
υπήρξε µια ανταλλαγή ανακοινώσεων.
Σήµερα, τι γίνεται; Ο κ. Χαρίτσης ενέκρινε το πρόγραµµα αστικών αναπλάσεων ύψους 47 εκατοµµυρίων ευρώ για δύο πόλεις
που έδωσε που το αξίζουν κι αυτές. Η πρώτη ήταν η Καλαµάτα,
στην οποία ήταν υποψήφιος Βουλευτής. Κύριε Μαντά, σας παρακαλώ να το ακούσετε. Σήµερα, ο κ. Χαρίτσης µετά από αυτό,
φέρνει διάταξη -που θα την ψηφίσετε και θα ήθελα οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ των άλλων νοµών της Πελοποννήσου να πουν αν την
ψηφίζουν η οποία τι λέει; Ενώ πρώτα υπήρχε εισήγηση του περιφερειάρχη και απόφαση του Υπουργού για τις αστικές αναπλάσεις, έρχεται ο κ. Χαρίτσης, για να µην πάρει το βάρος της ευθύνης για τα 17 εκατοµµύρια –τα οποία, κατά την άποψή µας τα
έχει συµφωνήσει- και λέει: την απόφαση, σε ποιον ενδιάµεσο
φορέα θα δίνονται αυτά, να την παίρνει ή ο Υπουργός ή ο περιφερειάρχης.
Μόλις πριν από τρεις µέρες αρκετοί Βουλευτές και εγώ, ως
Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, αναδείξαµε το
θέµα αυτό, ζητώντας ενιαίους κανόνες, για να µπορέσουν όλες
οι πόλεις της περιφέρειας να µπουν σε αυτό το πρόγραµµα των
αναπλάσεων. Και σήµερα έρχεται ο κ. Χαρίτσης, ο οποίος ήταν
υποψήφιος στην Καλαµάτα -και η Καλαµάτα χρειάζεται και αυτή
µέρος από τα 17 εκατοµµύρια- και δίνει τη δυνατότητα, µόλις
πέντε µέρες µετά, στους περιφερειάρχες να έχουν την υπογραφή. Τι βιασύνη είναι αυτή, κύριε Μαντά; Τι βιασύνη είναι αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
έγινε κατανοητό, παρακαλώ ολοκληρώστε.
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Αµυρά, έχω πει
τρεις φορές µέχρι τώρα ότι κλείνουµε τη συνεδρίαση. Στο τέλος
δεν θα µας πιστεύει κανένας. Έχετε τον λόγο για ένα µόνο λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα µία απάντηση ιδιαιτέρως από τον κ. Μαντά και να µου πει πώς τοποθετείται στο εξής:
Η τροπολογία που φέρατε, η χιλιοστή, είναι µία Britannica, όπως
λέω εγώ, των τροπολογιών, γιατί έχει πέντε διαφορετικά άρθρα
που ανακατεύουν δεκαπέντε Υπουργεία.
Το άρθρο 1, λοιπόν, λέει ότι από εδώ και πέρα µε την τροπολογία Σπίρτζη, Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, για τον δρόµο Αθήνα-Καλαµάτα, του οποίου ο κατασκευαστής, ο εργολάβος που
διαχειρίζεται το έργο, είναι η «ΑΚΤΩΡ» του κ. Μπόµπολα, η «J&P
ΑΒΑΞ» και η «INTRACOM», εάν ο δρόµος δεν έχει πολλά αυτοκίνητα και µπαίνουν µέσα οι κατασκευαστές, αυτές οι εταιρείες,
το ελληνικό δηµόσιο θα υποχρεούται να καταβάλει τα χρήµατα
που λείπουν, έτσι ώστε να µην µπουν µέσα οι εργολάβοι.
Τι έγινε, κύριε Μαντά; Εσείς, το κόµµα σας, είχατε κατηγορήσει και καταγγείλει αυτή τη διάταξη ως χαριστική γιατί προβλεπόταν στη σύµβαση της παραχώρησης. Πριν, λοιπόν, γίνετε
Κυβέρνηση λέγατε «φτιάχνετε τους δρόµους για να κερδίζει ο
κάθε Μπόµπολας». Αυτά λέγατε εσείς. Και όχι µόνο φτιάχνετε
τους δρόµους µέσω του κ. Μπόµπολα ή του οποιοδήποτε –που
δεν µε ενδιαφέρει εµένα ποιος είναι- αλλά όταν θα χάνουν λεφτά,
τότε το ελληνικό δηµόσιο και όλοι οι φορολογούµενοι θα τσοντάρουν στον κ. Μπόµπολα, κύριε Μαντά.
Για πείτε µου τώρα, ήταν µία χαριστική διάταξη ή όχι; Και εάν
είναι χαριστική και απαράδεκτη διάταξη, τότε γιατί φέρνετε τροπολογία για να την ενεργοποιήσετε και δεν φέρνετε µια τροπολογία για να την καταργήσετε; Για να δούµε εδώ µέσα τελικά
ποιος είναι εκείνος που έχει τις προνοµιακές σχέσεις µε τη διαπλοκή.
Τόλµησε και είπε ο κ. Τζανακόπουλος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ότι το Ποτάµι έχει προνοµιακές σχέσεις µε τη διαπλοκή!
Αυτή η τροπολογία διά χειρός ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι η απάντηση
στον κ. Τζανακόπουλο. Αλλά, βέβαια, εδώ αξίζει να θυµηθούµε
τι είχε πει ο αείµνηστος Αθανάσιος Κανελλόπουλος για τη θέση
του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Τι είχε πει; «Μα, ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος είναι το καζανάκι της τουαλέτας».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Λίγο πιο προσεχτικά
θα ήταν καλύτερα.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς. Μην αρχίσετε να απαντάτε εφ’ όλης
της ύλης γιατί χαθήκαµε.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν θα απαντήσω σε τίποτα από αυτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν θα απαντήσετε για τον Μπόµπολα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εάν ακούγατε την οµιλία µου, έχω ήδη
απαντήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Να µας απαντήσετε συγκεκριµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Αµυρά, θα πει
αυτά που θέλει να πει ο κ. Μαντάς.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο και παρακαλώ να είστε
γρήγορος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αντιπαρέρχοµαι ό,τι περιτύλιγµα υπάρχει
προς τη κατεύθυνση της διαστρέβλωσης και –θα έλεγα- της αθλιότητας. Δεν µιλάω καθόλου γι’ αυτό.
Θα µιλήσω για αυτό που ήθελα να πω –γι’ αυτό ζήτησα τον
λόγο- όσο αφορά µία διευκρίνιση. Εγώ ο ίδιος µε επίκαιρη ερώτησή µου στον κ. Γαβρόγλου είχα αναδείξει το ζήτηµα των µεταπτυχιακών ειδικής εκπαίδευσης που δίνονταν εξ αποστάσεως
κυρίως από πανεπιστήµια στην Λευκωσία, στην Κύπρο, και στην
Ιταλία.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι στη διαδικασία εφαρµογής -και επειδή
και η κοινή υπουργική απόφαση θα βγει σε δηµόσια διαβούλευση- πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα αυτό το θέµα και να κοιταχτούν µε προσοχή όλα αυτά τα µεταπτυχιακά –τα οποία έχουν
αποκτηθεί µε τον συγκεκριµένο τρόπο- για το εάν πληρούν τους
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όρους στη διαδικασία της µοριοδότησης. Αυτό ήθελα να πω για
να είναι γραµµένο και στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Μαντά.
Τον λόγο έχει η κ. Παπανάτσιου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Για τους εργολάβους τίποτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Μαντά, µην
απαντήσετε.
Κύριε Αµυρά, αυτά ήθελε να πει, αυτά είπε ο κ. Μαντάς. Σας
παρακαλώ τώρα.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ξέρετε, κύριε Αµυρά, από πότε είναι υπογεγραµµένες οι συµβάσεις και από πότε ισχύουν όλα αυτά;
Και τι ήρθαµε να κάνουµε εµείς; Το γεγονός ότι παραδίδουµε
δρόµους τουλάχιστον στην ελληνική επικράτεια, που δεν έχει παραδώσει κανείς άλλος µέσα σε τόσο µικρό διάστηµα, αυτό θα
πρέπει τουλάχιστον να µας το αναγνωρίσετε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να µιλήσω γι’ αυτά.
Κύριε Βαρδαλή, κατ’ αρχάς συγγνώµη γιατί δεν απάντησα για
το εάν αποδέχοµαι ή όχι την τροπολογία. Ρώτησα τον αρµόδιο
Υπουργό Παιδείας για το εάν την κάνει αποδεκτή και µου είπε
όχι. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν µπορώ να την κάνω αποδεκτή.
Και θέλω να κάνω µία διευκρίνιση όσο αφορά µία παρατήρηση
του κ. Φορτσάκη σε σχέση µε την υπ’ αριθµό 988 τροπολογία.
Αναφέρατε τις κατηγορίες των υπόχρεων που προσδιορίζονται
µε αποφάσεις του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων.
Αυτό διαγράφεται µε τη νοµοτεχνική που φέραµε όπως επίσης
και όλη η 13 παράγραφος και έρχεται 13Α «µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται οι κατηγορίες των υπόχρεων της παραγράφου 8». Και το τεχνικό κοµµάτι παραµένει
στον διοικητή της ΑΑΔΕ. Όπως ακριβώς και εσείς το εντοπίσατε,
έτσι το εντοπίσαµε και εµείς στην πορεία γι’ αυτό και φέραµε και
τη νοµοτεχνική.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Δηλαδή, αφαιρείτε αρµοδιότητες
από τον γενικό γραµµατέα;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Όχι, δεν αφαιρούµε. Ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Φορτσάκης,
αυτό εντοπίσαµε και εµείς, όταν το είδαµε σήµερα, ότι δηλαδή
το ποιες κατηγορίες είναι θέµα του νοµοθέτη, είναι θέµα του
Υπουργού, δεν είναι θέµα του διοικητή, ενώ αντίστοιχα το κοµµάτι που αφορά το τεχνικό παραµένει στον διοικητή όπως είναι
και η σύµβαση και η ιδιότητα που έχει σαν διοικητής της ανεξάρτητης αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση
στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη
συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς
πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά
και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα
των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλ-
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λαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 43
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 983 και ειδικό 145, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 983 και ειδικό 145 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 988 και ειδικό 146, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 988 και ειδικό 146 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
989 και ειδικό 147.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η συγκεκριµένη τροπολογία έχει τρία άρθρα. Εµείς
στο πρώτο άρθρο διαφωνούµε. Στα υπόλοιπα δύο λέµε «παρών».
Το «όχι» µας στη συγκεκριµένη τροπολογία έχει αυτήν τη ερµηνεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Καλώς.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 989 και ειδικό 147, ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 989 και ειδικό 147 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 994 και ειδικό 152 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 994 και ειδικό 152 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 997 και ειδικό 155, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 997 και ειδικό 155 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 998 και ειδικό 156 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 998 και ειδικό 156 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 999 και ειδικό 157 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 999 και ειδικό 157 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1000 και ειδικό 158.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1000 και ειδικό 158 στο άρθρο 1
και στο άρθρο 3, αν είχαµε τη δυνατότητα, θα ψηφίζαµε «ναι»,
στα άρθρα 2, 4 και 5 «παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Πρέπει να δώσουµε
µια ψήφο επί του γενικού. Οι ενστάσεις και οι διευκρινίσεις καταγράφονται στα Πρακτικά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Σας είπα ότι η γενική ψήφος µας
είναι «ναι».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κι εµείς, κύριε Πρόεδρε, στην τροπολογία ψηφίζουµε «παρών» και διευκρινίζουµε: Στο άρθρο 1 «όχι», στο άρθρο 2 «ναι», στο άρθρο 3 «παρών», στο άρθρο 4 «όχι»
και στο άρθρο 5 «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1000 και ειδικό 158 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1000 και ειδικό 158 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 991 και ειδικό 149 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 991 και ειδικό 149 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1001 και ειδικό 159 ως έχει;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1001 και ειδικό 159 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και
την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί
των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε στην ψήφιση του
νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα
των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που
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συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/92/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός, αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
1. Σκοπός του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόµου είναι η
εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
2014 σχετικά µε τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται
µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά
χαρακτηριστικά (ΕΕ L 275 της 28.8.2014).
2. Με το Πρώτο Μέρος του παρόντος νόµου θεσπίζονται κανόνες σχετικά µε τη διαφάνεια και τη συγκρισιµότητα των τελών
που χρεώνονται στους καταναλωτές για τους λογαριασµούς
πληρωµών τους, καθώς και κανόνες αναφορικά µε την αλλαγή
λογαριασµού πληρωµών εντός Ελλάδος, και για τη διευκόλυνση
του διασυνοριακού ανοίγµατος λογαριασµού πληρωµών για τους
καταναλωτές εντός Ε.Ε..
Θεσπίζεται επίσης πλαίσιο κανόνων και όρων σύµφωνα µε
τους οποίους διασφαλίζεται το δικαίωµα των καταναλωτών για
το άνοιγµα και τη χρήση λογαριασµών πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά.
3.Τα Κεφάλαια B’ και Γ’ εφαρµόζονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών.
4.Το Κεφάλαιο Δ’ εφαρµόζεται στα πιστωτικά ιδρύµατα.
5. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρµόζονται στις
οντότητες που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.
4261/2014 (Α’ 107).
6. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στους λογαριασµούς πληρωµών µέσω των οποίων οι καταναλωτές είναι
τουλάχιστον σε θέση:
α) να τοποθετούν χρηµατικά ποσά σε λογαριασµό πληρωµών,
β) να αναλαµβάνουν µετρητά από λογαριασµό πληρωµών,
γ) να εκτελούν και να λαµβάνουν πράξεις πληρωµής, περιλαµβανοµένων των µεταφορών πιστώσεων, προς και από τρίτο
µέρος.
7. Το άνοιγµα και η χρήση λογαριασµού πληρωµών µε βασικά
χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το παρόν Μέρος διενεργείται µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3691/2008 (Α’166).
Άρθρο 2
Ορισµοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
Για τους σκοπούς του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόµου,
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί
για σκοπούς οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελµατική του δραστηριότητα,
2) «νοµίµως διαµένων στην Ένωση»: η κατάσταση κατά την
οποία φυσικό πρόσωπο δικαιούται να διαµένει σε κράτος-µέλος
δυνάµει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, περιλαµβανοµένων
των καταναλωτών που δεν έχουν σταθερή διεύθυνση κατοικίας
και των προσώπων που ζητούν άσυλο σύµφωνα µε τη σύµβαση
της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 σχετικά µε το καθεστώς των
προσφύγων, το πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 της εν
λόγω σύµβασης και άλλων σχετικών διεθνών συνθηκών,
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3) «λογαριασµός πληρωµών»: ο λογαριασµός που τηρείται στο
όνοµα ενός ή περισσότερων καταναλωτών και χρησιµοποιείται
για την εκτέλεση πράξεων πληρωµής,
4) «υπηρεσίες πληρωµών»: υπηρεσίες πληρωµών κατά την έννοια του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 3862/2010 (Α’ 113),
5) «πράξη πληρωµής»: ενέργεια στην οποία προβαίνει ο πληρωτής ή ο δικαιούχος και η οποία συνίσταται στη διάθεση, µεταβίβαση ή ανάληψη χρηµατικών ποσών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείµενη υποχρέωση µεταξύ πληρωτή και δικαιούχου,
6) «υπηρεσίες που συνδέονται µε το λογαριασµό πληρωµών»:
όλες οι υπηρεσίες που συνδέονται µε το άνοιγµα, την τήρηση και
το κλείσιµο λογαριασµού πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων των
υπηρεσιών πληρωµών και των πράξεων πληρωµών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του στοιχείου ζ’ του άρθρου 3 του
ν. 3862/2010 και των δυνατοτήτων υπερανάληψης και υπέρβασης,
7) «πάροχος υπηρεσιών πληρωµών»: πάροχος υπηρεσιών πληρωµών κατά την έννοια του στοιχείου 9 του άρθρου 4 του ν.
3862/2010,
8) «πιστωτικό ίδρυµα»: πιστωτικό ίδρυµα κατά την έννοια του
άρθρου 4 παράγραφος 1 σηµείο 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE
L 176 της 27.6.2013),
9) «µέσο πληρωµών»: µέσο πληρωµών κατά την έννοια του
στοιχείου 23 του άρθρου 4 του ν. 3862/2010,
10) «αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών»: ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών από τον οποίο αποστέλλεται η πληροφόρηση που απαιτείται για την εκτέλεση της αλλαγής λογαριασµού,
11) «λαµβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών»: ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών προς τον οποίο αποστέλλεται η πληροφόρηση που απαιτείται για την εκτέλεση της αλλαγής λογαριασµού,
12) «εντολή πληρωµής»: κάθε οδηγία εκ µέρους του πληρωτή
ή του δικαιούχου προς τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µε την
οποία του ζητείται να εκτελέσει µια πράξη πληρωµής,
13) «πληρωτής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο κατέχει λογαριασµό πληρωµών και επιτρέπει εντολή πληρωµής από
αυτόν το λογαριασµό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασµός πληρωµών του πληρωτή, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δίνει εντολή
πληρωµής σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου,
14) «δικαιούχος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι
ο τελικός αποδέκτης των χρηµατικών ποσών που έχουν αποτελέσει αντικείµενο της πράξης πληρωµής,
15) «τέλη»: όλες οι χρεώσεις και οι επιβαρύνσεις µε χαρακτήρα κυρώσεων, εάν υπάρχουν, τις οποίες οφείλει ο καταναλωτής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών για υπηρεσίες που
συνδέονται µε λογαριασµό πληρωµών ή σε σχέση µε αυτές,
16) «πιστωτικό επιτόκιο»: οποιοδήποτε επιτόκιο πληρώνεται
στον καταναλωτή σε σχέση µε χρηµατικά ποσά που τηρούνται
σε λογαριασµό πληρωµών,
17) «σταθερό µέσο»: κάθε µέσο το οποίο επιτρέπει στον καταναλωτή να αποθηκεύει τις πληροφορίες που του απευθύνονται
προσωπικά, ώστε να µπορεί να ανατρέξει σε αυτές µελλοντικά,
για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τους σκοπούς των
πληροφοριών, και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή
των αποθηκευµένων πληροφοριών,
18) «αλλαγή» ή «αλλαγή λογαριασµού»: µεταφορά, κατόπιν αίτησης του καταναλωτή, από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωµών
σε άλλον, είτε των πληροφοριών σχετικά µε το σύνολο ή µέρος
των πάγιων εντολών για µεταφορές πιστώσεων, των επαναλαµβανόµενων άµεσων χρεώσεων και των επαναλαµβανόµενων εισερχόµενων µεταφορών πιστώσεων που διενεργούνται σε
λογαριασµό πληρωµών, είτε οποιουδήποτε θετικού υπολοίπου
λογαριασµού πληρωµών από τον ένα λογαριασµό πληρωµών σε
άλλον ή και τα δύο, µε ή χωρίς κλείσιµο του προηγούµενου λογαριασµού πληρωµών,
19) «άµεση χρέωση»: η εθνική ή διασυνοριακή υπηρεσία πληρωµής για τη χρέωση λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή,
όταν η πράξη πληρωµής πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία του
δικαιούχου κατόπιν συναίνεσης του πληρωτή,
20) «µεταφορά πίστωσης»: η εθνική ή διασυνοριακή υπηρεσία
πληρωµών για την πίστωση λογαριασµού πληρωµών του δικαιού-
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χου µε πράξη πληρωµής ή µια σειρά πράξεων πληρωµής από λογαριασµό πληρωµών του πληρωτή µέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών που τηρεί το λογαριασµό πληρωµών του πληρωτή, βάσει εντολής του πληρωτή,
21) «πάγια εντολή»: οδηγία του πληρωτή προς τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωµών που τηρεί το λογαριασµό πληρωµών του
πληρωτή να εκτελεί µεταφορές πιστώσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες,
22) «χρηµατικά ποσά»: τραπεζογραµµάτια και κέρµατα, λογιστικό χρήµα και ηλεκτρονικό χρήµα, κατά την έννοια του στοιχείου 1 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (Α’ 218),
23) «σύµβαση-πλαίσιο»: σύµβαση παροχής υπηρεσιών πληρωµών που διέπει τη µελλοντική εκτέλεση επιµέρους και διαδοχικών
πράξεων πληρωµής και η οποία µπορεί να περιλαµβάνει την
υποχρέωση και τους όρους σύστασης λογαριασµού πληρωµών,
24) «εργάσιµη ηµέρα»: η ηµέρα κατά την οποία ο σχετικός πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εργάζεται, όπως απαιτείται για την
εκτέλεση της πράξης πληρωµής,
25) «δυνατότητα υπερανάληψης»: ρητή σύµβαση πίστωσης µε
την οποία πάροχος υπηρεσιών πληρωµών διαθέτει σε καταναλωτή χρηµατικά ποσά που υπερβαίνουν το τρέχον υπόλοιπο του
λογαριασµού πληρωµών του καταναλωτή,
26) «υπέρβαση»: σιωπηρή αποδοχή υπερανάληψης στο πλαίσιο της οποίας ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών διαθέτει σε καταναλωτή χρηµατικά ποσά που υπερβαίνουν το τρέχον υπόλοιπο
του λογαριασµού πληρωµών του καταναλωτή ή τη συµφωνηµένη
δυνατότητα υπερανάληψης,
27) «αρµόδια αρχή»: η αρχή που ορίζεται αρµόδια σύµφωνα
µε το άρθρο 21,
28) «κατάλογος»: ο κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών
υπηρεσιών που συνδέονται µε λογαριασµό πληρωµών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 3,
29) όπου αναφέρεται «διαδικασίες» ή/και «φορείς» εναλλακτικής επίλυσης διαφορών νοούνται οι διαδικασίες και οι φορείς
κατά την έννοια της 70330οικ/30.6.2015 υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
(Β’1421).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Άρθρο 3
Κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που
συνδέονται µε λογαριασµό πληρωµών
και υπόκεινται στην καταβολή τέλους
και τυποποιηµένη ορολογία
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριών µηνών
αφού τεθούν σε ισχύ τα σχετικά ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα που
υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ, η αρµόδια αρχή καταρτίζει και
δηµοσιεύει κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών
που συνδέονται µε λογαριασµό πληρωµών και υπόκεινται στην
καταβολή τέλους. Για την κατάρτιση του καταλόγου η αρµόδια
αρχή λαµβάνει, σύµφωνα και µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο
3, παρ. 2 της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ κατευθυντήριες γραµµές της
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (Ε.Α.Τ.), υπόψη τις υπηρεσίες, οι
οποίες:
α) χρησιµοποιούνται συχνότερα από τους καταναλωτές σε
σχέση µε τους λογαριασµούς πληρωµών και
β) συνεπάγονται το υψηλότερο συνολικό κόστος για τους καταναλωτές, τόσο συνολικά όσο και σε µοναδιαία βάση.
2. Ο ως άνω κατάλογος περιλαµβάνει:
α) τουλάχιστον 10 και όχι άνω των 20 από τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται µε λογαριασµό πληρωµών, υπόκεινται στην καταβολή τέλους και προσφέρονται από
έναν τουλάχιστον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στην Ελλάδα,
β) όρους και ορισµούς για κάθε µία από τις παραπάνω υπηρε-
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σίες,
γ) όπου συντρέχει περίπτωση, την τυποποιηµένη ορολογία της
Ένωσης για τις υπηρεσίες που είναι κοινές τουλάχιστον στην
πλειονότητα των κρατών-µελών.
3. Ανά τετραετία, από τη δηµοσίευση του καταλόγου, η αρµόδια αρχή τον αξιολογεί και, εάν συντρέχει περίπτωση, τον επικαιροποιεί. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής και, εάν
συντρέχει περίπτωση, ο επικαιροποιηµένος κατάλογος κοινοποιούνται από την αρµόδια αρχή στην (Ε.Α.Τ.).
4. Χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριών µηνών
από τη θέση σε ισχύ οποιασδήποτε τροποποίησης στα σχετικά
ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει και δηµοσιεύει τον επικαιροποιηµένο κατάλογο και διασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωµών χρησιµοποιούν τους επικαιροποιηµένους όρους και
ορισµούς.
Άρθρο 4
Δελτίο πληροφόρησης περί τελών και γλωσσάριο
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του στοιχείου 3 του άρθρου 39 του ν.
3862/2010 και των άρθρων 4 έως 8 της Ζ1- 699/23.6.2010 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β’ 917), οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών παρέχουν στον καταναλωτή, εγκαίρως πριν από την υπογραφή σύµβασης για λογαριασµό πληρωµών, δελτίο πληροφόρησης περί τελών σε έντυπη µορφή ή άλλο σταθερό µέσο, το
οποίο περιλαµβάνει τους τυποποιηµένους όρους του καταλόγου
του άρθρου 3 και, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται
από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, τα αντίστοιχα τέλη για
κάθε υπηρεσία.
2. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών:
α) είναι σύντοµο και χωριστό έγγραφο,
β) παρουσιάζεται και είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε να είναι
σαφές και ευανάγνωστο, µε χαρακτήρες αναγνώσιµου µεγέθους,
γ) παραµένει το ίδιο κατανοητό και στην περίπτωση που, ενώ
αρχικά ήταν έγχρωµο, εκτυπώνεται ή αντιγράφεται σε φωτοτυπικό µηχάνηµα σε ασπρόµαυρη µορφή,
δ) συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή, εάν συµφωνήσουν
ο καταναλωτής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, σε άλλη
γλώσσα,
ε) είναι ακριβές, µη παραπλανητικό και εκφράζεται στο νόµισµα του λογαριασµού πληρωµών ή, εάν συµφωνήσουν ο καταναλωτής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, σε άλλο νόµισµα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στ) περιέχει τον τίτλο «δελτίο πληροφόρησης περί τελών» στην
αρχή της πρώτης σελίδας του, δίπλα σε ένα κοινό σύµβολο, που
διακρίνει το συγκεκριµένο έγγραφο από άλλα έγγραφα, και
ζ) περιλαµβάνει δήλωση ότι περιέχει τα τέλη των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται µε το λογαριασµό
πληρωµών και ότι πλήρεις προσυµβατικές και συµβατικές πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες παρέχονται σε άλλα έγγραφα.
Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών µπορεί να παρέχεται από
κοινού µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 39 του ν. 3862/2010, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται
όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις.
3. Όταν µία ή περισσότερες υπηρεσίες προσφέρονται ως
µέρος πακέτου υπηρεσιών που συνδέονται µε κάποιο λογαριασµό πληρωµών, στο δελτίο πληροφόρησης περί τελών δηλώνονται:
α) το τέλος για το σύνολο του πακέτου,
β) οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο πακέτο και τα ποσοτικά όρια αυτών και
γ) το πρόσθετο τέλος για κάθε υπηρεσία που υπερβαίνει το
όριο που καλύπτεται από το πακέτο αµοιβής.
4. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών παρέχουν στους καταναλωτές γλωσσάριο το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον τους τυποποιηµένους όρους που καθορίζονται στον κατάλογο του
άρθρου 3 και τους σχετικούς ορισµούς.
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Το γλωσσάριο που παρέχεται δυνάµει του πρώτου εδαφίου,
συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως άλλων ορισµών, συντάσσεται σε σαφή γλώσσα, χωρίς αµφισηµίες και τεχνικούς όρους και
δεν έχει παραπλανητικό χαρακτήρα.
5. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και το γλωσσάριο καθίστανται διαθέσιµα στους καταναλωτές από τους παρόχους
υπηρεσιών πληρωµών, ανά πάσα στιγµή. Παρέχονται µε εύκολα
προσβάσιµο τρόπο, µεταξύ άλλων και σε µη πελάτες, σε ηλεκτρονική µορφή στους διαδικτυακούς τόπους των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, εφόσον υπάρχουν, και στο δίκτυο των καταστηµάτων τους. Παρέχονται επίσης σε έντυπη µορφή ή άλλο
σταθερό µέσο, δωρεάν µετά από αίτηση του καταναλωτή.
6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών συντάσσεται µε βάση
τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την τυποποιηµένη µορφή παρουσίασής του και
το κοινό του σύµβολο, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2014/92/ΕΕ.

της σελίδας της κατάστασης, δίπλα σε ένα κοινό σύµβολο, προκειµένου να διακρίνεται το συγκεκριµένο έγγραφο από άλλα έγγραφα, και
δ) συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή, εάν συµφωνήσουν ο
καταναλωτής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, σε άλλη
γλώσσα.
Η κατάσταση τελών παρέχεται από κοινού µε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν. 3862/2010 για
λογαριασµούς πληρωµών και τις συναφείς υπηρεσίες, αρκεί να
πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις.
4. Η κατάσταση τελών συντάσσεται µε βάση τα εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε
την τυποποιηµένη µορφή της και το κοινό σύµβολό της.

Άρθρο 5
Κατάσταση τελών
(Άρθρο 5 της Οδηγίας)

1. Όπου απαιτείται, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών χρησιµοποιούν, στις συµβατικές και εµπορικές πληροφορίες και στις
πληροφορίες προβολής, προώθησης και διάθεσης στην αγορά
προς τους καταναλωτές, τους τυποποιηµένους όρους που καθορίζονται στον κατάλογο του άρθρου 3. Οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωµών µπορεί να χρησιµοποιούν εµπορικές ονοµασίες στο
δελτίο πληροφόρησης περί τελών και στην κατάσταση τελών,
υπό την προϋπόθεση ότι οι εµπορικές αυτές ονοµασίες χρησιµοποιούνται επιπροσθέτως των τυποποιηµένων όρων που καθορίζονται στον κατάλογο του άρθρου 3 ως δευτερεύοντα προσδιοριστικά στοιχεία των εν λόγω υπηρεσιών.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να χρησιµοποιούν
εµπορικές ονοµασίες για το χαρακτηρισµό των υπηρεσιών τους,
στις συµβατικές και εµπορικές πληροφορίες και στις πληροφορίες προβολής, προώθησης και διάθεσης στην αγορά προς τους
καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν µε σαφήνεια, όπου απαιτείται, τους αντίστοιχους τυποποιηµένους όρους
που καθορίζονται στον κατάλογο του άρθρου 3.

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 44 και 45 του ν. 3862/2010
και του άρθρου 12 της Ζ1-699/23.6.2010 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών παρέχουν στον καταναλωτή, σε τριµηνιαία, τουλάχιστον βάση και δωρεάν, κατάσταση όλων των τελών που καταβάλλουν, καθώς και, εάν συντρέχει
περίπτωση, πληροφορίες σχετικά µε τα επιτόκια που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, για τις υπηρεσίες που συνδέονται µε κάποιο λογαριασµό πληρωµών. Εάν συντρέχει περίπτωση, οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωµών χρησιµοποιούν τους τυποποιηµένους όρους που καθορίζονται στον κατάλογο του άρθρου 3. Το µέσο επικοινωνίας
που χρησιµοποιείται για την παροχή της κατάστασης τελών συµφωνείται µε τον καταναλωτή. Η κατάσταση τελών παρέχεται σε
έντυπη µορφή, µετά από αίτηση του καταναλωτή.
2. Η κατάσταση τελών αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) το τέλος µονάδας που χρεώνεται για κάθε υπηρεσία και τον
αριθµό των περιπτώσεων στις οποίες χρησιµοποιήθηκε η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Όταν οι υπηρεσίες
συνδυάζονται σε πακέτο, αναφέρεται το τέλος που χρεώνεται
για το πακέτο συνολικά, ο αριθµός των περιπτώσεων στις οποίες
χρεώθηκε το τέλος πακέτου κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου και το πρόσθετο τέλος που χρεώνεται για κάθε υπηρεσία
που υπερβαίνει το ποσοτικό όριο που καλύπτεται από το τέλος
του πακέτου,
β) το συνολικό ποσό των τελών που καταβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια της σχετικής περιόδου για κάθε υπηρεσία, για κάθε πακέτο παρεχόµενων υπηρεσιών και για τις υπηρεσίες που υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο που καλύπτεται από το τέλος του
πακέτου,
γ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, το επιτόκιο υπερανάληψης
που ισχύει για το λογαριασµό πληρωµών και το συνολικό ποσό
των τόκων υπερανάληψης που χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια της
αντίστοιχης περιόδου,
δ) το πιστωτικό επιτόκιο που ισχύει για το λογαριασµό πληρωµών και το συνολικό ποσό των τόκων που εισπράχθηκε κατά τη
διάρκεια της σχετικής περιόδου, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
ε) το συνολικό ποσό των τελών που χρεώθηκαν για όλες τις
υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.
3. Η κατάσταση τελών:
α) παρουσιάζεται και είναι διαµορφωµένη έτσι ώστε να είναι
σαφής και ευανάγνωστη, µε χαρακτήρες αναγνώσιµου µεγέθους,
β) είναι ακριβής, µη παραπλανητική και εκφράζεται στο νόµισµα του λογαριασµού πληρωµών ή, εάν συµφωνήσουν ο καταναλωτής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, σε άλλο νόµισµα,
γ) περιέχει τον τίτλο «κατάσταση τελών» στην αρχή της πρώ-

Άρθρο 6
Ενηµέρωση των καταναλωτών
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)

Άρθρο 7
Διαδικτυακός τόπος σύγκρισης
και πίνακας σύγκρισης τελών
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Η αρµόδια αρχή τηρεί, ενηµερώνει και δηµοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο πίνακα σύγκρισης τελών, τα οποία χρεώνονται
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, τουλάχιστον για τις
υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 3.
Η πρόσβαση στον ως άνω διαδικτυακό τόπο είναι δωρεάν.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών παρέχουν στην αρµόδια
αρχή τα απαραίτητα για την τήρηση και ενηµέρωση του πίνακα
σύγκρισης τελών, στοιχεία και πληροφορίες, σύµφωνα µε τις
οδηγίες αυτής.
2. Η αρµόδια αρχή, µε απόφασή της µπορεί, να συµπεριλάβει
στον πίνακα σύγκρισης τελών της παραγράφου 1 περαιτέρω
συγκριτικούς παράγοντες σχετικά µε το επίπεδο των υπηρεσιών
που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, όπως ο
αριθµός κι ο τόπος εγκατάστασης υποκαταστηµάτων ή αυτόµατων ταµειακών µηχανών.
3. Ο διαδικτυακός τόπος σύγκρισης της παραγράφου 1:
α) διασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών έχουν ίση
µεταχείριση στα αποτελέσµατα της αναζήτησης,
β) εφαρµόζει σαφή και αντικειµενικά κριτήρια βάσει των οποίων διενεργείται η σύγκριση,
γ) χρησιµοποιεί απλή και σαφή γλώσσα και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, τους τυποποιηµένους όρους που καθορίζονται στον
κατάλογο του άρθρου 3,
δ) παρέχει ακριβή και επικαιροποιηµένη πληροφόρηση και
αναφέρει την ώρα της τελευταίας ενηµέρωσης του περιεχοµένου του,
ε) περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα προσφορών για λογαριασµούς πληρωµών το οποίο καλύπτει ένα σηµαντικό µέρος της
αγοράς και, εάν οι προβαλλόµενες πληροφορίες δεν δηµιουρ-
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γούν πλήρη εικόνα της αγοράς, µια σαφή δήλωση αυτού του γεγονότος, πριν από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων, και
στ) παρέχει µια αποτελεσµατική διαδικασία για την αναφορά
της εσφαλµένης πληροφόρησης ως προς τα δηµοσιοποιούµενα
τέλη.
Άρθρο 8
Λογαριασµοί πληρωµών σε συνδυασµό
µε άλλο προϊόν ή υπηρεσία
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
Όταν προσφέρεται ένας λογαριασµός πληρωµών ως µέρος
πακέτου µαζί µε ένα άλλο προϊόν ή υπηρεσία που δεν συνδέεται
µε λογαριασµό πληρωµών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
ενηµερώνει τον καταναλωτή αν υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσει το λογαριασµό πληρωµών χωριστά και, στην περίπτωση
αυτή, παρέχει ξεχωριστή πληροφόρηση σχετικά µε τις δαπάνες
και τα τέλη που συνδέονται µε κάθε ένα από τα λοιπά προϊόντα
και υπηρεσίες που προσφέρονται στο εν λόγω πακέτο και που
µπορούν να αγοραστούν χωριστά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 9
Παροχή της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασµού
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών παρέχουν σε οποιονδήποτε
καταναλωτή που ανοίγει ή τηρεί λογαριασµό σε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που εδρεύει στην Ελλάδα υπηρεσία αλλαγής
λογαριασµού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10, µεταξύ λογαριασµών πληρωµών που τηρούνται στο ίδιο νόµισµα.
Άρθρο 10
Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασµού
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)
1. Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασµού κινείται από τον λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µετά από αίτηση του καταναλωτή. Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασµού πληροί τουλάχιστον
τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 έως 6.2. Ο λαµβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εκτελεί την υπηρεσία αλλαγής λογαριασµού µόλις λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον καταναλωτή. Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων του λογαριασµού, η εξουσιοδότηση παρέχεται από καθέναν εξ αυτών.
Η εξουσιοδότηση συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συµφωνηθεί µεταξύ των µερών.
Η εξουσιοδότηση επιτρέπει στον καταναλωτή να παρέχει ειδική συγκατάθεση για την εκτέλεση:
α) των ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 από τον
αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών και
β) των ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 από το
λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
Με την εξουσιοδότηση ο καταναλωτής προσδιορίζει ρητά τις
εισερχόµενες µεταφορές πιστώσεων, τις πάγιες εντολές για µεταφορές πιστώσεων και τις εντολές άµεσης χρέωσης για τις
οποίες επιθυµεί να του παρασχεθεί η υπηρεσία αλλαγής λογαριασµού. Στην εξουσιοδότηση ορίζεται επίσης από τον καταναλωτή η ηµεροµηνία από την οποία οι πάγιες εντολές για µεταφορές πιστώσεων και οι εντολές άµεσης χρέωσης πρέπει να
εκτελούνται µέσω του λογαριασµού πληρωµών που ανοίγεται ή
τηρείται στο λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών. Η ηµεροµηνία αυτή τοποθετείται τουλάχιστον έξι εργάσιµες ηµέρες
από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο λαµβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών λαµβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται από
τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε
την παράγραφο 4. Η εν λόγω εξουσιοδότηση παρέχεται εγγράφως ή, µετά από σχετική συµφωνία των µερών και µε άλλο σταθερό µέσο και ο καταναλωτής λαµβάνει αντίγραφο αυτής.
3. Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της

εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο λαµβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ζητά από τον αποστέλλοντα
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να προβεί στις εξής ενέργειες,
εφόσον προβλέπονται στην εξουσιοδότηση του καταναλωτή:
α) να διαβιβάσει στον λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών και, εφόσον ο καταναλωτής το έχει ζητήσει ειδικά, και στον
ίδιο, κατάλογο των υφιστάµενων πάγιων εντολών για µεταφορές
πιστώσεων και τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις εντολές άµεσης χρέωσης που αλλάζουν,
β) να διαβιβάσει στον λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών και, εφόσον το έχει ζητήσει ειδικά ο καταναλωτής, και στον
ίδιο, τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις επαναλαµβανόµενες εισερχόµενες µεταφορές πιστώσεων και τις άµεσες χρεώσεις που έχει εξουσιοδοτήσει ο πιστωτής και οι οποίες εκτελέστηκαν στο λογαριασµό πληρωµών του καταναλωτή κατά τους
προηγούµενους δεκατρείς (13) µήνες,
γ) αν ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν διαθέτει σύστηµα αυτοµατοποιηµένης ανακατεύθυνσης των εισερχόµενων µεταφορών πιστώσεων και των άµεσων χρεώσεων προς
το λογαριασµό πληρωµών που διατηρεί ο καταναλωτής στο λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, να διακόψει την αποδοχή άµεσων χρεώσεων και εισερχόµενων µεταφορών πιστώσεων από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση,
δ) να ακυρώσει τις πάγιες εντολές από την ηµεροµηνία που
ορίζεται στην εξουσιοδότηση,
ε) να µεταφέρει οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασµό πληρωµών που ανοίχθηκε ή τηρείται στον λαµβάνοντα
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται
από τον καταναλωτή και
στ) να κλείσει το λογαριασµό πληρωµών που τηρείται στον
αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται από τον καταναλωτή.
4. Ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, αφού λάβει
σχετική αίτηση από τον λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον προβλέπονται
στην εξουσιοδότηση του καταναλωτή:
α) αποστέλλει στον λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών
τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της
παραγράφου 3, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη
της αίτησης,
β) σε περίπτωση που ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν διαθέτει σύστηµα αυτοµατοποιηµένης ανακατεύθυνσης των εισερχόµενων µεταφορών πιστώσεων και των άµεσων
χρεώσεων προς το λογαριασµό που τηρείται ή ανοίγεται από τον
καταναλωτή στο λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, διακόπτει την αποδοχή εισερχόµενων µεταφορών πιστώσεων και
άµεσων χρεώσεων στο λογαριασµό πληρωµών από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση,
γ) ακυρώνει τις πάγιες εντολές από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση,
δ) µεταφέρει οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο από το λογαριασµό πληρωµών στο λογαριασµό πληρωµών που ανοίχθηκε ή
τηρείται στο λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών κατά την
ηµεροµηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση,
ε) µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3862/
2010, κλείνει το λογαριασµό πληρωµών κατά την ηµεροµηνία
που ορίζεται στην εξουσιοδότηση, εφόσον ο καταναλωτής δεν
έχει εκκρεµείς υποχρεώσεις όσον αφορά τον εν λόγω λογαριασµό και υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες που απαριθµούνται
στις περιπτώσεις α’, β’ και δ’ της παρούσας παραγράφου έχουν
ολοκληρωθεί. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνει αµέσως τον καταναλωτή σε περίπτωση που οι εν λόγω εκκρεµείς
υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν το κλείσιµο του λογαριασµού πληρωµών του καταναλωτή.
5. Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή των
πληροφοριών που ζητήθηκαν από τον αποστέλλοντα πάροχο
υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε την παράγραφο 3, ο λαµβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, εφόσον αυτό προβλέπεται
στην εξουσιοδότηση και στο βαθµό που οι πληροφορίες που έχει
παράσχει ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ή ο καταναλωτής του το επιτρέπουν, εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:
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α) προσδιορίζει τις πάγιες εντολές για τις µεταφορές πιστώσεων που ζητεί ο καταναλωτής και τις εκτελεί από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση,
β) προβαίνει στις απαραίτητες προετοιµασίες για να δέχεται
άµεσες χρεώσεις από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση,
γ) κατά περίπτωση, ενηµερώνει τους καταναλωτές για τα δικαιώµατά τους δυνάµει του στοιχείου δ’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 260/2012,
δ) γνωστοποιεί στους πληρωτές που ορίζονται στην εξουσιοδότηση και οι οποίοι προβαίνουν σε επαναλαµβανόµενες εισερχόµενες µεταφορές πιστώσεων προς λογαριασµό πληρωµών του
καταναλωτή τα στοιχεία του λογαριασµού πληρωµών του καταναλωτή που τηρείται στον λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών και διαβιβάζει στους πληρωτές αντίγραφο της εξουσιοδότησης του καταναλωτή. Εάν ο λαµβάνων πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών δεν έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να
ενηµερώσει τους πληρωτές, ζητεί από τον καταναλωτή ή από τον
αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να παράσχει τις
πληροφορίες που λείπουν,
ε) γνωστοποιεί στους δικαιούχους που ορίζονται στην εξουσιοδότηση και οι οποίοι λαµβάνουν χρηµατικά ποσά από το λογαριασµό πληρωµών του καταναλωτή µε άµεση χρέωση τα
στοιχεία του λογαριασµού πληρωµών του καταναλωτή που τηρείται στον λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών και την
ηµεροµηνία από την οποία θα λαµβάνονται χρηµατικά ποσά από
το λογαριασµό πληρωµών µε άµεση χρέωση και διαβιβάζει
στους δικαιούχους αντίγραφο της εξουσιοδότησης του καταναλωτή. Εάν ο λαµβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν έχει
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να ενηµερώσει τους δικαιούχους, ζητεί από τον καταναλωτή ή από τον αποστέλλοντα
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να παράσχει τις πληροφορίες που
λείπουν.
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει να παράσχει προσωπικά τις πληροφορίες που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δ’ και ε’ στους πληρωτές ή δικαιούχους, αντί να δώσει
ρητή συγκατάθεση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στον λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να το πράξει, ο λαµβάνων
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει στον καταναλωτή τυποποιηµένες επιστολές µε τα στοιχεία του λογαριασµού πληρωµών
και την ηµεροµηνία έναρξης που προσδιορίζεται στην εξουσιοδότηση εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
6. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3862/
2010, ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν αναστέλλει τη χρήση των µέσων πληρωµών πριν από την ηµεροµηνία
που ορίζεται στην εξουσιοδότηση του καταναλωτή, έτσι ώστε η
παροχή υπηρεσιών πληρωµών προς τον καταναλωτή να µη διακοπεί κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασµού.
Άρθρο 11
Διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγµατος
λογαριασµού για καταναλωτές
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)
1. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής αναφέρει στον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών ότι επιθυµεί να ανοίξει λογαριασµό
πληρωµών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εγκατεστηµένο σε
άλλο κράτος-µέλος, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών στον οποίο ο καταναλωτής τηρεί ήδη λογαριασµό πληρωµών παρέχει,
µετά την παραλαβή ενός τέτοιου αιτήµατος, την ακόλουθη βοήθεια στον καταναλωτή:
α) παρέχει δωρεάν στον καταναλωτή κατάλογο µε όλες τις
ενεργές πάγιες εντολές για µεταφορές πιστώσεων και τις εντολές άµεσης χρέωσης τις οποίες έχει δώσει ο οφειλέτης, εφόσον
διατίθενται, και πληροφορίες σχετικά µε τις επαναλαµβανόµενες
εισερχόµενες µεταφορές πιστώσεων και τις άµεσες χρεώσεις
που έχει εξουσιοδοτήσει ο πιστωτής και οι οποίες εκτελέστηκαν
στο λογαριασµό πληρωµών του καταναλωτή κατά τους προηγούµενους δεκατρείς (13) µήνες. Ο εν λόγω κατάλογος δεν επιφέρει
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καµία υποχρέωση για το νέο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να
προσφέρει υπηρεσίες που δεν παρέχει ήδη,
β) µεταφέρει οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο παραµένει στο
λογαριασµό πληρωµών που τηρεί ο καταναλωτής στο λογαριασµό που ανοίχτηκε ή τηρείται στο νέο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτηµα περιλαµβάνει πλήρη
στοιχεία για την αναγνώριση του νέου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και του σχετικού λογαριασµού πληρωµών του καταναλωτή,
γ) κλείνει τον λογαριασµό πληρωµών που τηρεί ο καταναλωτής.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3862/
2010 και εάν ο καταναλωτής δεν έχει εκκρεµείς υποχρεώσεις επί
λογαριασµού πληρωµών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών στον
οποίο ο καταναλωτής τηρεί τον εν λόγω λογαριασµό πληρωµών
προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’,
β’ και γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται από τον καταναλωτή, η οποία απέχει τουλάχιστον έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή από τον
εν λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του αιτήµατος του καταναλωτή, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά µεταξύ των µερών.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνει αµέσως τον καταναλωτή σε περίπτωση που οι εν λόγω εκκρεµείς υποχρεώσεις
δεν επιτρέπουν το κλείσιµο του λογαριασµού πληρωµών του.
Άρθρο 12
Τέλη που συνδέονται µε την υπηρεσία
αλλαγής λογαριασµού
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
1. Oι καταναλωτές έχουν δωρεάν πρόσβαση στις προσωπικές
τους πληροφορίες όσον αφορά υφιστάµενες πάγιες εντολές και
άµεσες χρεώσεις που τηρούνται είτε στον αποστέλλοντα είτε
στο λαµβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
2. O αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει τις
πληροφορίες που έχει ζητήσει ο λαµβάνων πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών δυνάµει της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 10 χωρίς να χρεώνει τον καταναλωτή ή το λαµβάνοντα
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
3. Τα τέλη, εάν υπάρχουν, που χρεώνει ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών στον καταναλωτή για το κλείσιµο του
λογαριασµού πληρωµών που τηρείται σε αυτόν καθορίζονται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 42 του ν.
3862/2010.
4. Τα τέλη, εάν υπάρχουν, που χρεώνει ο αποστέλλων ή ο λαµβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωµών στον καταναλωτή για
οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται δυνάµει του άρθρου 10, εκτός
εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφοους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, είναι εύλογα και αντιστοιχούν στο πραγµατικό
κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών.
Άρθρο 13
Οικονοµική ζηµία για τους καταναλωτές
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Οποιαδήποτε οικονοµική ζηµία, περιλαµβανοµένων των χρεώσεων και των τόκων, την οποία υφίσταται ο καταναλωτής και η
οποία προκύπτει άµεσα από τη µη συµµόρφωση παρόχου υπηρεσιών πληρωµών που συµµετέχει στη διαδικασία αλλαγής λογαριασµού προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 10, αποκαθίσταται
χωρίς καθυστέρηση από τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν υπέχει την ευθύνη
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εφόσον η οικονοµική ζηµία του
καταναλωτή οφείλεται σε ασυνήθεις και απρόβλεπτες περιστάσεις, εκτός του ελέγχου του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών που
τις επικαλείται και των οποίων οι συνέπειες δεν θα µπορούσαν
να αποφευχθούν παρ’ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο,
καθώς και σε περιπτώσεις που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
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ενεργεί σε εκπλήρωση άλλων νοµικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις.
Άρθρο 14
Πληροφόρηση σχετικά µε την υπηρεσία
αλλαγής λογαριασµού
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών παρέχουν στους καταναλωτές τις εξής πληροφορίες σχετικά µε την υπηρεσία αλλαγής
λογαριασµού:
α) το ρόλο του αποστέλλοντος και του λαµβάνοντος παρόχου
υπηρεσιών πληρωµών σε κάθε βήµα της διαδικασίας αλλαγής
λογαριασµού, όπως ορίζεται στο άρθρο 10,
β) το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των σχετικών βηµάτων,
γ) τα τέλη, εάν υπάρχουν, που χρεώνονται για τη διαδικασία
αλλαγής λογαριασµού,
δ) κάθε πληροφορία που θα κληθεί να παράσχει ο καταναλωτής και
ε) τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, σύµφωνα
µε την 70330οικ/30.6.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β’1421).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µπορεί
να καθορίζονται και άλλες πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν
στους καταναλωτές οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών, µεταξύ
των οποίων, κατά περίπτωση, και τις αναγκαίες πληροφορίες για
την ταυτοποίηση του συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων
στο οποίο συµµετέχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται σε έντυπη µορφή ή άλλο σταθερό µέσο στο δίκτυο των
καταστηµάτων του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, καθώς και
σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο του ανά πάσα
στιγµή, παρέχονται δε στους καταναλωτές κατόπιν αιτήµατός
τους. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται δωρεάν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Άρθρο 15
Απαγόρευση των διακρίσεων
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
Tα πιστωτικά ιδρύµατα δεν προβαίνουν σε διακρίσεις εις
βάρος των καταναλωτών που διαµένουν νόµιµα στην Ένωση
λόγω της ιθαγένειάς τους ή του τόπου διαµονής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο
21 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά τη διαδικασία ανοίγµατος λογαριασµού πληρωµών
ή πρόσβασης σε αυτόν. Οι προϋποθέσεις για το άνοιγµα και την
τήρηση λογαριασµού πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά δεν
µπορεί να συνεπάγονται οποιουδήποτε είδους διακριτική µεταχείριση.
Άρθρο 16
Δικαίωµα πρόσβασης σε λογαριασµό
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά
(Άρθρο 16 της Οδηγίας)
1. Oι λογαριασµοί πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά προσφέρονται στους καταναλωτές από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα
τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες πληρωµών σε καταναλωτές. Οι
λογαριασµοί πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά δεν προσφέρονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν λογαριασµούς
πληρωµών αποκλειστικά µέσω διαδικτύου.
2. Οι καταναλωτές που διαµένουν νόµιµα στην Ένωση έχουν
το δικαίωµα να ανοίγουν και να χρησιµοποιούν λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά στα πιστωτικά ιδρύµατα που
είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα. Το δικαίωµα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής του καταναλωτή.
Οι καταναλωτές που δεν έχουν σταθερή διεύθυνση κατοικίας,

οι αιτούντες άσυλο και οι καταναλωτές που δεν είναι κάτοχοι
άδειας παραµονής, αλλά των οποίων η απέλαση είναι αδύνατη
για νοµικούς ή πραγµατικούς λόγους, θα πρέπει να προσκοµίζουν τα απαραίτητα δηµόσια δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
την ταυτότητα ή/και ιδιότητά τους για το άνοιγµα και χρήση λογαριασµού πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά στα πιστωτικά
ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, το άνοιγµα του λογαριασµού πληρωµών µε βασικά
χαρακτηριστικά επιτρέπεται για κάθε νόµιµη αιτία.
3. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που προσφέρουν λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά ανοίγουν το λογαριασµό
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά ή απορρίπτουν την αίτηση
του καταναλωτή για το άνοιγµα λογαριασµού πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά, χωρίς αναίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή
ολοκληρωµένης αίτησης.
4. Τα πιστωτικά ιδρύµατα απορρίπτουν αίτηση για λογαριασµό
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά στην περίπτωση που το
άνοιγµά του θα είχε ως αποτέλεσµα την παράβαση του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 3691/2008.
5. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που προσφέρουν λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά, µπορούν να απορρίπτουν
αίτηση για σχετικό λογαριασµό όταν ο καταναλωτής κατέχει ήδη
λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά σε πιστωτικό
ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο στην Ελλάδα και το οποίο του
επιτρέπει να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του
άρθρου 17, εκτός εάν ο καταναλωτής δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει
προειδοποιηθεί για το προσεχές κλείσιµο του λογαριασµού πληρωµών του.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, πριν από το άνοιγµα ενός λογαριασµού πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά, το πιστωτικό ίδρυµα
µπορεί να επαληθεύει κατά πόσον ο καταναλωτής διατηρεί ή όχι
λογαριασµό πληρωµών σε πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο
στην Ελλάδα, που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 17,
ζητώντας υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από τον καταναλωτή για το σκοπό αυτόν.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης δύνανται να προσδιορίζονται ειδικές πρόσθετες περιπτώσεις απόρριψης από τα πιστωτικά ιδρύµατα της αίτησης για λογαριασµό
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά, µε στόχο την αποτροπή
καταχρήσεων από τους καταναλωτές, σχετικά µε το δικαίωµα
πρόσβασης σε λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά.
7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3691/2008 και των
περιορισµών που δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας
και δηµόσιας τάξης, αν το αίτηµα απορριφθεί σύµφωνα µε τις
παραγράφους 4, 5 και 6, το πιστωτικό ίδρυµα ενηµερώνει αµέσως τον καταναλωτή για την απόρριψη της αίτησής του και για
τους ειδικούς προς τούτο λόγους, γραπτώς και δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή, το πιστωτικό ίδρυµα υποδεικνύει στον καταναλωτή τη διαδικασία που µπορεί να ακολουθήσει για την υποβολή
παραπόνου κατά της απόρριψης, καθώς και το δικαίωµα του καταναλωτή να απευθυνθεί στην αρµόδια αρχή του άρθρου 21 και
σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών της 70330οικ/
30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, παρέχοντας τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.
8. Η πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά δεν εξαρτάται από την αγορά πρόσθετων υπηρεσιών ή
µετοχών ή µεριδίων του πιστωτικού ιδρύµατος, εκτός εάν το τελευταίο αποτελεί προϋπόθεση για όλους τους πελάτες του πιστωτικού ιδρύµατος.
Άρθρο 17
Παράµετροι λογαριασµού πληρωµών
µε βασικά χαρακτηριστικά
(Άρθρο 17 της Οδηγίας)
1. Ο λογαριασµός πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά περι-
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λαµβάνει τις εξής υπηρεσίες:
α) τη διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για το
άνοιγµα, τη λειτουργία και το κλείσιµο λογαριασµού πληρωµών,
β) υπηρεσίες που επιτρέπουν την τοποθέτηση χρηµατικών
ποσών σε λογαριασµό πληρωµών,
γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις µετρητών εντός
της Ένωσης από λογαριασµό πληρωµών στο ταµείο ή σε αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜs), κατά τη διάρκεια ή
εκτός του ωραρίου λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος,
δ) την εκτέλεση των εξής πράξεων πληρωµής εντός της Ένωσης:
αα) άµεσων χρεώσεων,
ββ) πράξεων πληρωµής µέσω κάρτας πληρωµών, περιλαµβανοµένων των διαδικτυακών (online) πληρωµών,
γγ) µεταφορών πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών, σε τερµατικά, εφόσον υπάρχουν, και ταµεία καταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων και µέσω διαδικτυακών (online)
υποδοµών του πιστωτικού ιδρύµατος.
Οι υπηρεσίες που απαριθµούνται στις περιπτώσεις α’ έως και
δ’ προσφέρονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα στο βαθµό που ήδη
προσφέρονται στους καταναλωτές, οι οποίοι τηρούν άλλους λογαριασµούς πληρωµών, εκτός εκείνων µε βασικά χαρακτηριστικά.
2. Ο λογαριασµός πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά προσφέρεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα
στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε ευρώ.
3. Ο λογαριασµός πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά επιτρέπει στους καταναλωτές να διενεργούν απεριόριστο αριθµό
πράξεων σχετικά µε τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4. Ανεξαρτήτως του αριθµού των πράξεων που εκτελούνται
στο λογαριασµό πληρωµών, τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν επιβάλλουν τέλη πέραν των τυχόν ευλόγων, που αναφέρονται στο
άρθρο 18, όσον αφορά τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ ‘και στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1, εξαιρουµένων των πράξεων πληρωµής µέσω πιστωτικής κάρτας.
5. Ο καταναλωτής είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να εκκινεί
συναλλαγές πληρωµής από το λογαριασµό πληρωµών µε βασικά
χαρακτηριστικά, τον οποίο τηρεί, στις εγκαταστάσεις του πιστωτικού ιδρύµατος ή και µέσω διαδικτυακών (online) υποδοµών,
εφόσον αυτές υπάρχουν.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση
του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς:
α) µπορεί να επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα να παρέχουν, στο πλαίσιο λογαριασµού πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά, πρόσθετες υπηρεσίες, οι οποίες θεωρούνται ουσιώδεις για τους καταναλωτές
βάσει των συνήθων πρακτικών στην ελληνική αγορά,
β) για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην υποπερίπτωση
αα’, στην υποπερίπτωση ββ’ µόνο όσον αφορά πράξεις πληρωµών µέσω πιστωτικής κάρτας και στην υποπερίπτωση γγ’ της
περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1, µπορεί να προβλέπεται ελάχιστος αριθµός πράξεων για τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύµατα
µπορούν να καταλογίζουν µόνο τα εύλογα τέλη, εάν ισχύουν,
που αναφέρονται στο άρθρο 18. Ο ελάχιστος αριθµός των πράξεων πρέπει να είναι επαρκής για να καλύψει την προσωπική
χρήση από τον καταναλωτή, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες κοινές συναλλακτικές πρακτικές και τη συµπεριφορά των καταναλωτών. Τα τέλη που χρεώνονται για τις πράξεις πέραν του
ελάχιστου προβλεπόµενου αριθµού δεν είναι ποτέ υψηλότερα
από εκείνα που χρεώνονται κατά τη συνήθη τιµολογιακή πολιτική
του πιστωτικού ιδρύµατος,
γ) ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα
7. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των διατάξεων της
ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης αξιολογούνται ανά τριετία ή όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο από τα συναρµόδια Υπουργεία, λαµβάνοντας υπόψη σχετική γνωµοδότηση του Εθνικού
Συµβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς.
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Άρθρο 18
Συναφή τέλη
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 προσφέρονται
από τα πιστωτικά ιδρύµατα δωρεάν ή έναντι καταβολής εύλογου
τέλους.
2. Τα τέλη που χρεώνονται στον καταναλωτή σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης µε τις δεσµεύσεις του, σύµφωνα µε τη σύµβαση-πλαίσιο, είναι εύλογα.
3. Τα εύλογα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2 καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη τουλάχιστον των ακόλουθων κριτηρίων:
α) του εθνικού επιπέδου εισοδήµατος,
β) του µέσου όρου των τελών που χρεώνουν τα πιστωτικά
ιδρύµατα στην Ελλάδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε
σχέση µε λογαριασµούς πληρωµών.
4. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος της παραγράφου 2 του
άρθρου 16 και της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και Οικονοµικών, που εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη
σχετική γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτή και
Αγοράς, µπορεί να επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύµατα να εφαρµόζουν διαφορετικά συστήµατα τιµολόγησης ανάλογα µε το επίπεδο ένταξης του καταναλωτή στο τραπεζικό σύστηµα, ώστε να
παρέχονται ευνοϊκότεροι όροι για τους ευάλωτους καταναλωτές
που δεν χρησιµοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες και να διασφαλίζεται, στις περιπτώσεις αυτές, η ευχερής πρόσβαση των καταναλωτών σε επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε
τις διαθέσιµες επιλογές, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, αξιολογούνται ανά τριετία
ή όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο από τα συναρµόδια Υπουργεία, λαµβάνοντας υπόψη σχετική γνωµοδότηση του Εθνικού
Συµβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς.
Άρθρο 19
Συµβάσεις-πλαίσιο και καταγγελία
(Άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Οι συµβάσεις-πλαίσιο για την παροχή πρόσβασης σε λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 3862/2010, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις
παραγράφους 2 και 4.
2. Το πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη
σύµβαση-πλαίσιο, µόνο εάν πληρούται τουλάχιστον µία από τις
εξής προϋποθέσεις:
α) ο καταναλωτής χρησιµοποίησε εσκεµµένα το λογαριασµό
πληρωµών για παράνοµους σκοπούς,
β) δεν έχει εκτελεσθεί καµία συναλλαγή στο λογαριασµό πληρωµών για διάστηµα µεγαλύτερο των 24 διαδοχικών µηνών,
γ) ο καταναλωτής παρέσχε ανακριβή στοιχεία προκειµένου να
ανοίξει το λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά,
εφόσον τα πραγµατικά στοιχεία θα τον απέκλειαν από το δικαίωµα αυτό,
δ) ο καταναλωτής δεν διαµένει πλέον νοµίµως στην Ένωση,
ε) ο καταναλωτής που ήδη τηρεί στην Ελλάδα λογαριασµό
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά έχει ακολούθως ανοίξει
στην Ελλάδα δεύτερο λογαριασµό πληρωµών, ο οποίος του επιτρέπει να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες που απαριθµούνται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 17.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται και άλλες ειδικές περιπτώσεις, κατά τις
οποίες µπορεί να καταγγελθεί µονοµερώς από το πιστωτικό
ίδρυµα σύµβαση-πλαίσιο για λογαριασµό πληρωµών µε βασικά
χαρακτηριστικά, για την αποτροπή καταχρήσεων από τους καταναλωτέ, σχετικά µε το δικαίωµά τους να έχουν πρόσβαση σε
λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά.
4. Με την επιφύλαξη των περιορισµών που δικαιολογούνται
από λόγους εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης, όταν ένα πι-
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στωτικό ίδρυµα καταγγέλλει τη σύµβαση για λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά για έναν ή περισσότερους από
τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’, δ’ και ε’ της
παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3, ενηµερώνει τον καταναλωτή για τους λόγους της καταγγελίας, τουλάχιστον δύο (2)
µήνες πριν από την έναρξη ισχύος της, γραπτώς και δωρεάν.
Όταν το πιστωτικό ίδρυµα καταγγέλει τη σύµβαση σύµφωνα µε
την περίπτωση α’ ή γ’ της παραγράφου 2, η καταγγελία ισχύει
αµέσως.
5. Με την γνωστοποίηση της καταγγελίας υποδεικνύεται στον
καταναλωτή η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την
υποβολή παραπόνου κατά της καταγγελίας, καθώς και το δικαίωµά του να απευθυνθεί στην αρµόδια αρχή του άρθρου 21
και σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών της 70330οικ./
30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, και παρέχονται στον καταναλωτή τα
σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.
Άρθρο 20
Γενικές πληροφορίες για λογαριασµούς
πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)
1. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει τη θέσπιση πρόσφορων µέτρων για την ενίσχυση της συνειδητοποίησης του κοινού, σχετικά
µε τη διαθεσιµότητα λογαριασµών πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά, τους γενικούς όρους τιµολόγησής τους, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και τις µεθόδους πρόσβασης σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα
µέτρα επικοινωνίας είναι επαρκή και καλά στοχευµένα, ιδίως σε
σχέση µε την προβολή τους σε καταναλωτές, που δεν χρησιµοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες και σε ευπαθείς και µετακινούµενους καταναλωτές.
2. Tα πιστωτικά ιδρύµατα διαθέτουν δωρεάν στους καταναλωτές προσβάσιµες πληροφορίες και συνδροµή σχετικά µε τα
ειδικά χαρακτηριστικά των παρεχόµενων λογαριασµών πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά, τα σχετικά τέλη και τους όρους
χρήσης τους, µε τις οποίες να καθίσταται σαφές, µεταξύ άλλων,
ότι η αγορά πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωτική για
την πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 21
Αρµόδιες αρχές
(Άρθρο 21 της Οδηγίας)
1. α) Για την εφαρµογή των άρθρων 3 και 7 αρµόδια είναι η
Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Για την εφαρµογή των άρθρων 4 έως 6, 8 έως 16 και 19
έως 20 αρµόδιο είναι το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
γ) Για την εφαρµογή των άρθρων 17 και 18 ορίζονται συναρµόδια τα Υπουργεία Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών.
δ) Για την εφαρµογή του άρθρου 25, αρµόδιο είναι το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στο οποίο οι αρµόδιες αρχές
παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για τη συνολική πληροφόρηση.
2. Οι αρµόδιες αρχές και όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή
έχουν εργαστεί για αρµόδιες αρχές, καθώς και οι εντεταλµένοι
από αρµόδιες αρχές ελεγκτές λογαριασµών ή εµπειρογνώµονες,
δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο. Οι εµπιστευτικές
πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώσην τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά µόνο µε συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εµπίπτουν στο ποινικό δίκαιο ή στον παρόντα νόµο.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν
εµπιστευτικές πληροφορίες σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό
δίκαιο.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του Πρώτου Μέρους του
παρόντος νόµου, οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους.
Άρθρο 22
Υποχρέωση συνεργασίας
(Άρθρο 22 της Οδηγίας)
1.α. Οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται µε τις αντίστοιχες
αρχές των λοιπών κρατών-µελών όποτε αυτό είναι αναγκαίο για
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι αρµόδιες αρχές επικουρούν τις αντίστοιχες αρχές των λοιπών κρατών-µελών, ιδίως, ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται σε τυχόν δραστηριότητες έρευνας
ή εποπτείας.
β. Για τη διευκόλυνση και την επίσπευση της συνεργασίας και
ιδίως της ανταλλαγής πληροφοριών, ως σηµείο επαφής για τους
σκοπούς του παρόντος νόµου, ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Για τους σκοπούς εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η αρµόδια αρχή διαθέτει την οργανωτική δοµή,
πρόσωπα και υπηρεσίες µε αντικείµενο τη διευκόλυνση της συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών-µελών.
3. Η αρµόδια αρχή της παραγράφου 1β ανταλλάσσει µε τις αντίστοιχες αρχές των λοιπών κρατών-µελών χωρίς αδικαιολόγητη,
καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την
εκπλήρωση των καθηκόντων των αρµόδιων αρχών.
Η αρµόδια αρχή της παραγράφου 1β και οι αντίστοιχες αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών-µελών που ανταλλάσσουν πληροφορίες, µπορούν να ορίσουν κατά την ανταλλαγή ότι οι εν
λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή
συµφωνία τους και, στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες αυτές
ανταλλάσσονται µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν
λόγω αρχές έδωσαν τη συναίνεσή τους.
Η αρµόδια αρχή της παραγράφου 1β µπορεί να διαβιβάζει τις
ληφθείσες πληροφορίες στις άλλες αρµόδιες αρχές. Εντούτοις
δεν διαβιβάζει τις πληροφορίες σε άλλους φορείς ή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών
που τις κοινοποίησαν και µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έχουν συναινέσει, πλην δεόντως αιτιολογηµένων περιστάσεων, οπότε ενηµερώνει αµέσως το σηµείο
επαφής που παρέσχε τις πληροφορίες.
4. Η αρµόδια αρχή µπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν αιτήµατος για συνεργασία σε δραστηριότητα έρευνας ή εποπτείας
ή να ανταλλάξει πληροφορίες όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 µόνο εάν:
α) αυτή η έρευνα, η επιτόπου εξακρίβωση, η δραστηριότητα
εποπτείας ή η ανταλλαγή πληροφοριών που ενδέχονται να προσβάλουν την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη
στην Ελλάδα,
β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγµατικά
περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων στην Ελλάδα,
γ) έχει ήδη εκδοθεί στην Ελλάδα τελεσίδικη απόφαση αναφορικά µε τα ίδια άτοµα και τις ίδιες πράξεις.
Σε περίπτωση τέτοιας άρνησης, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει
σχετικά την αρµόδια αρχή που υπέβαλε το αίτηµα και της παρέχει όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερες πληροφορίες.
Άρθρο 23
Επίλυση διαφωνιών µεταξύ αρµόδιων αρχών
διαφορετικών κρατών-µελών
(Άρθρο 23 της Οδηγίας)
Οι αρµόδιες αρχές µπορεί να παραπέµπουν το ζήτηµα στην
Ε.Α.Τ., σε περίπτωση που απορρίφθηκε αίτηµα για συνεργασία,
ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ή δεν δόθηκε
συνέχεια σε εύλογο χρονικό διάστηµα, και µπορούν να ζητούν
τη βοήθεια της Ε.Α.Τ., σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (EE L 331 της 15.12.2010). Σε αυτές τις πε-
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ριπτώσεις, η απόφαση που λαµβάνει η Ε.Α.Τ. είναι δεσµευτική
για τις ενδιαφερόµενες ελληνικές αρµόδιες αρχές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 24
Κυρώσεις
(Άρθρο 26 της Οδηγίας)
1. α) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 4
έως 6 και 8 έως 20 του παρόντος νόµου, εφαρµόζεται το άρθρο
13α του ν. 2251/1994 (Α’ 191). Ειδικώς σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόµου,
οι κυρώσεις του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 επιβάλλονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών.
β) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και της παραγράφου
2 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου, η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Καταστατικού αυτής, καθώς και να
επιβάλει τις κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4261/
2014.
2. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 60 του
ν. 4261/2014.
Άρθρο 25
Αξιολόγηση
(Άρθρο 27 της Οδηγίας)
1. Η αρµόδια αρχή παρέχει στην Επιτροπή πληροφόρηση σχετικά µε τα ακόλουθα, για πρώτη φορά έως τις 18 Σεπτεµβρίου
2018 και έκτοτε ανά διετία:
α) τη συµµόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών µε τα
άρθρα 4, 5 και 6,
β) τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις διασφάλισης της
ύπαρξης δικτυακών τόπων σύγκρισης σύµφωνα µε το άρθρο 7,
γ) τον αριθµό των λογαριασµών πληρωµών για τους οποίους
έχει γίνει αλλαγή και την αναλογία των αιτήσεων αλλαγής που
έχουν απορριφθεί,
δ) τον αριθµό των πιστωτικών ιδρυµάτων που προσφέρουν λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά, τον αριθµό
αυτών των λογαριασµών που έχουν ανοιχτεί και την αναλογία
των αιτήσεων για λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά που απορρίφθηκαν.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών και τα πιστωτικά ιδρύµατα
υποβάλλουν την πληροφόρηση των περιπτώσεων γ’ και δ’ της
παραγράφου 1 στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήµατός
της, η οποία µπορεί µε απόφασή της να εξειδικεύει τις επιµέρους
απαιτήσεις για την εφαρµογή της εν λόγω υποχρέωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
(Άρθρο 29 της Οδηγίας)
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη
δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Κατ’ εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων:
α) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 4,
β) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5,
γ) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και
δ) του άρθρου 7, αρχίζει εννέα (9) µήνες µετά τη θέση σε ισχύ
των ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων που εκδίδει η Επιτροπή
σύµφωνα, µε την παράγραφφο 3 του άρθρου 4 του νόµου αυτού.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 27
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4440/2016
1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (Α’224) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισµού, τα
Υπουργεία και οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις µεταφέρουν σε ειδικούς Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων του προϋπολογισµού τους
µέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για πάσης φύσεως µεταβιβάσεις, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη µισθοδοσίας υπαλλήλων των εποπτευόµενων φορέων τους που αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλους φορείς.»
2. Στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016 (Α’224) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που
προέρχονται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς
που δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό, γενικά
ή ειδικά για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας, οι φορείς υποδοχής δύνανται να επιχορηγούνται ειδικά για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών από διακριτό Κωδικό
Αριθµό Εξόδων. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και µόνο
το οικονοµικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της µετάταξης
και καλύπτεται από τις πιστώσεις που µεταφέρουν τα Υπουργεία
και οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του παρόντος.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α’224) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνωση – πρόσκληση πριν από τις 15.3.2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ηµεροµηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016.»
4. Στο άρθρο 18 του ν. 4440/2016 (Α’224) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η κάλυψη των σχετικών δαπανών µισθοδοσίας των αποσπάσεων και µετατάξεων του παρόντος άρθρου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.»
Άρθρο 28
Οι υπάλληλοι της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α’
138) εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) της Τ.Ε. κατηγορίας του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α' 176). Για την τελική
κατάταξη των ανωτέρω απαιτείται η προσθήκη πλασµατικού χρόνου δύο (2) ετών. Οποιαδήποτε αύξηση του βασικού µισθού συµψηφίζεται µε την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27
του ν. 4354/2015.
Άρθρο 29
Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 2628/1998
Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2628/1998 (Α’151) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Για τις αποδοχές και τις εν γένει πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές και αποζηµιώσεις των προσλαµβανόµενων της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζεται αναλόγως η περίπτωση α’ της παρ. 3
του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»
Άρθρο 30
Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 4270/2014
Η περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α’143) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρµογής της διαδικασίας ηλε-
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κτρονικής 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,
ii) την Προεδρία της Δηµοκρατίας,
iii) δηµόσιες αρχές της δικαστικής λειτουργίας του Κράτους,
δηµόσια µουσεία και ειδικές αποκεντρωµένες υπηρεσίες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δύναται, είτε µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του οικείου 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).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 31
Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 3429/2005
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α’314) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι οργανισµοί, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης µε προϋπολογισµό που υπερβαίνει το όριο της υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/2014
(Α’143), καταρτίζουν εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας καταρτίζεται µε απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου ή του οργάνου διοίκησης των προαναφερόµενων φορέων και δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών των φορέων της παραγράφου 1, τα αντικείµενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών
µεταξύ τους και µε τη διοίκηση. Μεταξύ των υπηρεσιών πρέπει
υποχρεωτικά να προβλέπεται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου,
β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών,
γ) τον Κανονισµό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Κάθε δηµόσια επιχείρηση και οργανισµός και νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 οργανώνει υπηρεσία
εσωτερικού ελέγχου. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί την εφαρµογή του εσωτερικού κανονισµού
λειτουργίας και του καταστατικού των προαναφερόµενων φορέων, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που τους αφορά,
β) παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο ή στο
όργανο διοίκησης, καθώς και στη γενική συνέλευση των µετόχων
ή στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και την
Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύοντος Υπουργείου, περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή του οργάνου διοίκησης µε τα συµφέροντα της
επιχείρησης και οργανισµού ή του νοµικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου ή παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη
του διοικητικού συµβουλίου ή του οργάνου διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου,
του διοικητή ή του γενικού διευθυντή,
γ) ενηµερώνει εγγράφως µία φορά τουλάχιστον κάθε τρίµηνο
το διοικητικό συµβούλιο ή το όργανο διοίκησης, καθώς και τη γενική συνέλευση των µετόχων ή την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και την Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύοντος Υ-

πουργείου, για τους ελέγχους που διενεργεί,
δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών και του εποπτεύοντος Υπουργείου και
διευκολύνει µε κάθε πρόσφορο µέσο το έργο παρακολούθησης,
ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.»
4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/
2005 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Συνιστάται Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών. Στο µητρώο αυτό εντάσσονται εσωτερικοί
ελεγκτές οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ως ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπή, ή κάτοχοι
τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.)
της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ως ισότιµου τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής και διαθέτουν αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο αντικείµενο του εσωτερικού ελέγχου.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται όλες
οι αναγκαίες λεπτοµέρειες και κάθε συναφές διαδικαστικό θέµα
τόσο για την ένταξη των υποψηφίων στο µητρώο όσο και για τη
λειτουργία και οργάνωση του µητρώου.
Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών και τη δηµοσίευση της ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το υφιστάµενο Μητρώο Εσωτερικών
Ελεγκτών παραµένει σε ισχύ.
Στις δηµόσιες επιχειρήσεις απασχολείται τουλάχιστον ένας
εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των
µετόχων. Σε κάθε οργανισµό, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 ορίζεται τουλάχιστον ένας
εσωτερικός ελεγκτής µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές όλων των ανωτέρω φορέων ορίζονται
από το Μητρώο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία υπηρεσιακή µονάδα των φορέων που ελέγχουν, παρέχουν υπηρεσίες µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας.»
5. Η περίπτωση α’ της παρ. 5, που προστέθηκε στο άρθρο 4
του ν. 3429/2005 µε την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3965/2011
(Α’113), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Σε κάθε δηµόσια επιχείρηση συνιστάται επιτροπή ελέγχου,
η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου της, ένα από τα οποία πρέπει να
είναι ανεξάρτητο, εφαρµοζόµενων αναλόγως για το µέλος αυτό
των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 (Α’110) και να έχει
αποδεδειγµένα επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. Τα µέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται και παύονται µε
απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της επιχείρησης.
Σε κάθε οργανισµό, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1, συνιστάται επιτροπή ελέγχου, η οποία
αποτελείται από τρία τουλάχιστον µέλη του οργάνου διοίκησής
του, ένα από τα οποία πρέπει να έχει αποδεδειγµένα επαρκή
γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. Η επιτροπή ελέγχου
συγκροτείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του εποπτεύοντος Υπουργού.»
6. Η περίπτωση γ’ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η επιτροπή ελέγχου αξιολογεί την απόδοση των εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου της δηµόσιας επιχείρησης ή του οργάνου διοίκησης του οργανισµού και του Ν.Π.Ι.Δ.,
µε κριτήριο, µεταξύ άλλων, την υλοποίηση του επιχειρησιακού
σχεδίου και υποβάλλει τα πορίσµατά της στον Υπουργό Οικονοµικών και στον Υπουργό που ασκεί την εποπτεία της δηµόσιας
επιχείρησης και οργανισµού ή του Ν.Π.Ι.Δ..»
Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του άρθρου 52 ΚΦΕ
1. Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως η
παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την περιπτωση δ’ της παρ.
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6 του άρθρου 23 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και την παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία δεν αποδίδει στα εισφερόµενα περιουσιακά στοιχεία φορολογητέα αξία µεγαλύτερη από την αξία που είχαν στην
εισφέρουσα, αµέσως πριν από την εισφορά ενεργητικού.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η εισφέρουσα
εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από το φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού. Η εισφέρουσα εταιρεία αποτιµά τους τίτλους που λαµβάνει από τη
λήπτρια εταιρεία στην αγοραία τους αξία, κατά το χρόνο της εισφοράς ενεργητικού.
Εξαιρετικά, εάν η εισφέρουσα εταιρία µεταβιβάσει τους αποκτώµενους τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, ως τιµή κτήσης των τίτλων αυτών λαµβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόµενα περιουσιακά στοιχεία αµέσως πριν από την εισφορά.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4172/
2013, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε µε την περίπτωση
στ’ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4223/2013, καταργείται.
Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας
1. Η περίπτωση ε’, που προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου
54 του ν. 4174/2013 (Α’170) µε την περιπτωση ζ’ της παρ. 9 της
υποπαραγράφου Δ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’
85) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.
4446/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περιπτώσεις
ε’, ζ’, η’ και ιδ’ της παραγράφου 1».
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την έναρξη της
ισχύος του ν. 4446/2016.
Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4264/2014
Στην περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4264/2014
(Α’ 118) διαγράφονται οι λέξεις «και οι Τελωνειακές Αρχές».
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Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Στο άρθρο 26 του ν. 4416/2016 (Α’ 160) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι εργασίες και οι συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο των επίσηµων δραστηριοτήτων της δυνάµει της ανωτέρω συµφωνίας ίδρυσής της, απαλλάσσονται, µε την επιφύλαξη
των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248),
από κάθε φόρο, δικαίωµα ή τέλος και εισφορά, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου χρηµατιστηριακών συναλλαγών του άρθρου
9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), καθώς και από κάθε είδους ή φύσεως
επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και γενικά υπέρ
οποιουδήποτε τρίτου.»
Άρθρο 36
Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρισµού ορίζονται οι όροι συνεργασίας
του Ελληνικού Δηµοσίου µε την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρµα, οι ειδικότεροι όροι εφαρµογής του παρόντος άρθρου,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν µετά την πάροδο ενός µήνα από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούµενης παραγράφου.»
Άρθρο 37
Τροποποίηση του Σχεδίου Σύµβασης Δωρεάς Μετοχής της
Α.Ε. µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛITIΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.»
1. Το Παράρτηµα 2 της από 26.3.2009 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος»,
του Ελληνικού Δηµοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνική
Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα»
και της Α.Ε. µε την επωνυµία «Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου», που κυρώθηκε µε τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παρ.
2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3785/2009 (Α' 138), αντικαθίσταται
ως εξής:
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2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο τροποποίηση της
σύµβασης γίνεται τηρουµένων των όρων που προβλέπονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 31 της ίδιας, όπως αυτή κυρώθηκε µε
το άρθρο δεύτερο του ν. 3785/2009.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 22.2.2017.
Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του Κεφαλαίου Α’
του ν. 2667/1998 (Α’ 281)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Επιτροπή έχει δικό της επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό. Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ επιβλέπει και συντονίζει το έργο
του συνόλου του προσωπικού της Επιτροπής.»
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998 προστίθεται
στοιχείο ια’ ως εξής:
«ια) παρακολουθεί και διατυπώνει γνωµοδοτήσεις προς την
πολιτεία για τη µόνιµη και σταθερή ανάλυση των επιπτώσεων των
µέτρων πολιτικής στα δικαιώµατα του ανθρώπου και την τήρηση
αξιόπιστου και αποτελεσµατικού συστήµατος καταγραφής περιστατικών διακρίσεων, ρατσισµού και µισαλλοδοξίας».
3. Το στοιχείο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2667/
1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) από ένα πρόσωπο οριζόµενο από τη Γ.Σ.Ε.Ε., ένα πρόσωπο
οριζόµενο από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ένα πρόσωπο οριζόµενο από
την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.)».
4.α) Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι φορείς που ορίζουν τα µέλη της Επιτροπής επιλέγουν
τα κατάλληλα πρόσωπα µε διαφανή τρόπο και σύµφωνα µε τους
ειδικούς κανόνες λειτουργίας τους. Για τα µέλη της Επιτροπής
προβλέπονται ισάριθµοι αναπληρωτές, που ορίζονται όπως και
τα τακτικά µέλη της.
Ως µέλη της Επιτροπής ορίζονται πρόσωπα µε αποδεδειγµένες γνώσεις και εµπειρία στο πεδίο της προστασίας και προώθησης των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην της περίπτωσης του στοιχείου ια’, δεν ορίζονται ως
µέλη της Επιτροπής: α) πρόσωπα που έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, εκτός του Προέδρου της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, β) µέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί,
Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς, αιρετοί σε ΟΤΑ α' και β' βαθµού.
Επιγενόµενη απόκτηση των ιδιοτήτων αυτών επιφέρει αυτοδίκαιη
απώλεια της ιδιότητας του µέλους της Επιτροπής.»
β) Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως αντικαθίσταται µε το εδάφιο α’ της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται
από την αµέσως επόµενη µετά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου συγκρότηση της Επιτροπής.
5. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Τα µέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού για θητεία τριών (3)
ετών. Ο διορισµός των µελών ανακαλείται µόνο για ανικανότητα
εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς και για αποδεδειγµένη
ανεπάρκεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα µέλη της
Επιτροπής εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, αν εκδοθεί
σε βάρος τους αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που
συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή
έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). Σε περίπτωση ανάκλησης ή
έκπτωσης το νέο µέλος συµπληρώνει την αρξάµενη θητεία του
προκατόχου του. Η θητεία των µελών παρατείνεται µέχρι τη νόµιµη συγκρότηση της Επιτροπής για την επόµενη κάθε φορά θητεία των µελών της.
β. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων είναι δυνατόν να αντικαθίστανται µε πρόταση του αρµοδίου Υπουργού για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους που εµποδίζουν τη συµµετοχή τους στις
εργασίες της Επιτροπής. Ο νέος εκπρόσωπος συµπληρώνει την
αρξάµενη θητεία του προκατόχου του.»
6. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντι-
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καθίσταται ως εξής:
«5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων συµµετέχουν στις
εργασίες της Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου και αποχωρούν
πριν τη λήψη αποφάσεως. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ενηµερώνουν στην αρχή κάθε συνεδρίασης την Ολοµέλεια ή τα Τµήµατα της Επιτροπής για τα ζητήµατα της αρµοδιότητάς τους.»
7. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Επιτροπή θεωρείται ότι έχει νόµιµα συγκροτηθεί εφόσον
έχουν ορισθεί ένα από τα µέλη του εδαφίου β’, δύο από τα µέλη
του εδαφίου γ’, ένα από τα µέλη του εδαφίου ιβ’ και τα µέλη των
εδαφίων θ’ και ιγ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
8. Στο άρθρο 2 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, προστίθεται νέα
παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Τα µέλη της Επιτροπής δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και
δεν εξετάζονται για γνώµη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος
νόµου. Δίωξη επιτρέπεται κατόπιν εγκλήσεως µόνο για συκοφαντική δυσφήµιση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.»
9. Στο άρθρο 3 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η Επιτροπή, µε απόφαση της Ολοµέλειας µπορεί να συνάπτει συµφωνίες συνεργασίας µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
και άλλους φορείς για την εκπλήρωση της αποστολής της.»
10. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος έχει τη διαρκή παρακολούθηση, επίβλεψη και
συντονισµό των εργασιών της Επιτροπής. Την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον
των διεθνών οργανισµών και των µη κυβερνητικών οργανώσεων
(ΜΚΟ). Όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή απουσιάζει, εκπροσωπούν την ΕΕΔΑ κατά σειρά οι Αντιπρόεδροι (Α’ Αντιπρόεδρος, Β’
Αντιπρόεδρος). Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι αποτελούν
το Προεδρείο της Επιτροπής, το οποίο επιλαµβάνεται των τρεχόντων και εκτάκτων θεµάτων που σχετίζονται µε την αποστολή
ή τη λειτουργία της Επιτροπής στο µεταξύ δύο τακτικών συνεδριάσεων της Ολοµέλειας διάστηµα.»
11. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με απόφαση της Ολοµέλειας καταρτίζεται και τροποποιείται ο Κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε πράξη του Προέδρου της. Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, η δηµιουργία τµηµάτων, η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των τµηµάτων και των µελών, η διαδικασία κλήσης και ακρόασης των
προσώπων που καλούνται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.»
12. Το άρθρο 5 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η Επιτροπή υποβάλλει την ετήσια έκθεσή της στον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στους Υπουργούς, στους αρχηγούς των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας. Η συζήτηση της ετήσιας έκθεσης στη Βουλή γίνεται κατά τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της.»
13. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2667/1998 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Συνιστώνται έξι (6) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991
(Α’ 50) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.
3051/2002 (Α’ 220), µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας
τριών (3) ετών. Η σύµβαση αυτή µπορεί να ανανεωθεί µέχρι δύο
(2) φορές. Η πλήρωση τριών (3) εκ των ανωτέρω θέσεων πραγµατοποιείται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση της Επιτροπής για
υποβολή υποψηφιοτήτων. Η επιλογή µεταξύ των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5 και 6 του
άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει, από πέντε (5)
µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν ψήφο, τα οποία ορίζονται
από τον Πρόεδρό της. Οι λοιπές τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού καλύπτονται είτε µε απόσπαση µόνιµων ή
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µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/
2014 (Α’ 143), εφόσον συγκεντρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται στο εδάφιο α’ της παρούσας είτε µε µετάταξη υπαλλήλων
κατηγορίας θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Η επιλογή, η απόσπαση και η µετάταξη διενεργούνται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.»
14. Στο άρθρο 7 του ν. 2667/1998 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Του επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού της Επιτροπής προΐσταται ένας εκ των µελών του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού της Επιτροπής, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Συντονιστή. Ο Συντονιστής ορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας µετά
από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής. Ο Συντονιστής επικουρεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην επίβλεψη και το συντονισµό των εργασιών του διοικητικού και επιστηµονικού προσωπικού της, παρίσταται στις συνεδριάσεις του Προεδρείου της
Επιτροπής και παρέχει την αναγκαία ενηµέρωση για την πρόοδο
των εργασιών της Επιτροπής, επικουρεί από κοινού µε το λοιπό
επιστηµονικό προσωπικό της Επιτροπής την Ολοµέλεια και τα
τµήµατα στη λειτουργία τους και µετέχει στις εργασίες τους. Ο
Συντονιστής λαµβάνει πρόσθετη αµοιβή ίση µε το ποσό της περίπτωσης αζ’ του στοιχείου α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
4354/2015 (Α’ 176).»
15. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστώνται µία (1) οργανική θέση γραµµατέα κατηγορίας
ΠΕ και πέντε (5) οργανικές θέσεις γραµµατειακής και τεχνικής
υποστήριξης της Επιτροπής κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.»
16. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2667/
1998, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται µετά από εισήγηση της Ολοµέλειας της Επιτροπής:».
17. Το στοιχείο β’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 µπορεί να γίνει
και µε απόσπαση ή µετάταξη ή µετακίνηση δηµοσίων υπαλλήλων
ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζοµένων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε
Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε µορφής που τελούν υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του κράτους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα και της κείµενης νοµοθεσίας.»
Άρθρο 39
Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 59 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) η
ηµεροµηνία «30.12.2016» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«30.12.2017».
Άρθρο 40
Ρυθµίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αίτηση του διαδίκου µπορεί να αναβληθεί η συζήτηση
της υπόθεσης µόνο µία (1) φορά ανά βαθµό δικαιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος
λόγος. Το δικαστήριο µπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση
της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την υποβολή αιτήµατος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει
παράβολο υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής:
α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου,
β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριµελούς πρωτοδικείου και

γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου.
Σε κοινό αίτηµα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιµερίζεται ισοµερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δηµόσιο, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το
αίτηµα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4446/2016 (Α’ 240),
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με αίτηση του διαδίκου µπορεί να αναβληθεί η συζήτηση
της υπόθεσης, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο µπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει
σπουδαίος λόγος. Για την υποβολή αιτήµατος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδότησης
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ύψους πενήντα (50) ευρώ. Σε
κοινό αίτηµα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται
ένα παράβολο το οποίο επιµερίζεται ισοµερώς. Δεν υπέχουν
υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση
αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτηµα
της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 241 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
(π.δ. 503/1985, Α’ 182), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 35 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την υποβολή αιτήµατος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών
Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής:
α) είκοσι (20) ευρώ, ενώπιον Ειρηνοδικείου και Μονοµελούς
Πρωτοδικείου,
β) τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου,
γ) σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του Εφετείου.
Σε κοινό αίτηµα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιµερίζεται ισοµερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δηµόσιο, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το
αίτηµα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.»
4. Το άρθρο 575 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ.
503/1985, Α’ 182), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους ή
και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο µπορεί να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης µόνο µία (1) φορά σε µεταγενέστερη δικάσιµο, που ορίζεται αµέσως µε επισηµείωση στο πινάκιο. Τα
εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 4 του άρθρου 226
εφαρµόζονται και εδώ. Σε κάθε περίπτωση αναβολής της συζήτησης το δικαστήριο µπορεί να διατηρήσει την, κατά το άρθρο
565 παράγραφος 2, αναστολή. Για την υποβολή αιτήµατος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ποσού πενήντα
(50) ευρώ. Σε κοινό αίτηµα αναβολής περισσότερων διαδίκων,
καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιµερίζεται ισοµερώς.
Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δηµόσιο, τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε
περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται
αν το αίτηµα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.»5. Το
άρθρο 44 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) µε τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 44
Τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα άλλα καταβλητέα κατά
τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ποσά, όπως διαµορφώνονται
σύµφωνα µε το τελευταίο, καταβάλλονται για τα ένδικα βοηθήµατα, τα ένδικα µέσα, τις αιτήσεις και τα άλλα δικόγραφα που
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κατατίθενται µετά την έναρξη ισχύος του, εκτός αν σε ειδικότερες διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.»
6. Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου επί αιτήµατος αναβολής καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4446/2016 (Α’ 240) υποθέσεις.
Άρθρο 41
Έκτακτη εισφορά στις αλλοδαπές
αεροπορικές εταιρείες
1. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3808/2009 (Α’ 227) και της παρ. 1 του άρθρου πέµπτου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), ως καθαρό εισόδηµα για την
επιβολή της έκτακτης εισφοράς σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες νοείται αυτό που προκύπτει κατά την παρ. 8 του άρθρου
105 του ν. 2238/1994 (Α’ 151).
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και στις κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον της
Διοίκησης, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις ζητηµάτων Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων
Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.
4389/2016 (Α’ 94) προστίθεται διαζευκτικό «ή» και υποπερίπτωση
εε’ ως εξής:
«εε) κατέχουν τον βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθµό αυτόν και έχουν ασκήσει συνολικά
τουλάχιστον για δύο (2) έτη καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος.»
Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013
1. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου η οποία
προκύπτει για τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του παρόντος και τα οποία
εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή, κατά περίπτωση,
τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό, από:
αα) τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους,
i) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4307/
2014 (Α’246),
ii) κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α’ 130),
iii) ή ως αποτέλεσµα οριστικής διαγραφής ή συµφωνίας ρύθµισης χρεών των οφειλετών δανείων ή πιστώσεων,
ββ) τη µεταβίβαση, δηλαδή την πώληση ή την εισφορά δανείων
ή πιστώσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) ή του
ν. 3156/2003 (Α’ 157) ή τη µεταβίβασή τους σε χρηµατοδοτικό ή
πιστωτικό ίδρυµα ή σε άλλη εταιρεία ή νοµική οντότητα εφόσον
τη διαχείρισή τους πραγµατοποιεί πιστωτικό ίδρυµα κατά τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (Α’ 107) ή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του ν. 4354/2015, εκπίπτει από
τα ακαθάριστα έσοδά τους σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή του χρέους ή η µεταβίβαση του δανείου ή της
πίστωσης, αντιστοίχως. Για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου, η χρεωστική διαφορά ισούται µε το συνολικό ποσό της
διαγραφής µείον τους µη εγγεγραµµένους τόκους, οι οποίοι και
δεν εγγράφονται ή, αντιστοίχως, µε το ποσό της ζηµίας στην περίπτωση µεταβίβασης δανείων ή πιστώσεων.
β. Τυχόν λογιστικές διαγραφές δανείων ή πιστώσεων των νοµικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26, οι
οποίες αφορούν διαγραφές χρέους ή µεταβιβάσεις κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α’, που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί
µέχρι το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους της λογιστικής
διαγραφής, δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσµα του
έτους αυτού έως την επέλευση των γεγονότων της περίπτωσης

6643

α’ , οπότε και µετατρέπονται σε χρεωστικές διαφορές, εφαρµοζοµένης της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου.
γ. Το συνολικό ποσό της ανωτέρω χρεωστικής διαφοράς της
περίπτωσης α’, καθώς και της προσωρινής διαφοράς της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου δεν θα υπερβαίνει το
ποσό των αναφεροµένων στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 27Α, συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών εν
γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογιστεί
έως τις 30 Ιουνίου 2015. Η απόσβεση της ανωτέρω χρεωστικής
διαφοράς καταχωρείται σε χρέωση των αποτελεσµάτων της οικείας χρήσης. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα
έχουν σχηµατίσει και εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά τους,
για το χρέος που διαγράφεται ή µεταβιβάζεται, πρόσθετη ειδική
πρόβλεψη, η εν λόγω πρόβλεψη αντιλογίζεται σε πίστωση των
αποτελεσµάτων του φορολογικού έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η διαγραφή ή η µεταβίβαση του δανείου ή της πίστωσης και αποτελεί για αυτά φορολογητέο κέρδος από
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από
1.1.2016.»
2.α. Οι παράγραφοι 2,4,9 και 10 του άρθρου 27Α του
ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, λαµβάνεται
υπόψη ο φόρος εισοδήµατος, όπως αυτός υπολογίζεται µε βάση
τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή και εφόσον ο συντελεστής
αυτός δεν θα υπερβαίνει το φορολογικό συντελεστή που ίσχυε
για το φορολογικό έτος 2015, ο οποίος αναλογεί:
α) σε προσωρινές διαφορές που αφορούν στο υπολειπόµενο
(αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 27 που έχει προκύψει σε βάρος των εποπτευόµενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ή τον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισµό, νοµικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του
άρθρου 26,
β) σε προσωρινές διαφορές που αφορούν στο υπολειπόµενο
(αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και στις προσωρινές διαφορές που προβλέπονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3
του άρθρου 27 και
γ) σε προσωρινές διαφορές που αφορούν στο ποσό των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογισθεί αναφορικά µε
απαιτήσεις των προαναφερθέντων νοµικών προσώπων, για το
οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διατάξεις του παρόντος νόµου
ή τις αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος ν. 2238/1994 (Α’
151) και εµφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε νοµίµως ελεγµένες και εγκεκριµένες από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων ή συνεταίρων, ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις
των ανωτέρω νοµικών προσώπων, εφόσον έχουν συνταχθεί µε
βάση τα ΔΠΧΑ.
Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του φόρου που υπολογίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις β’ και γ’ δεν µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να υπερβεί το συνολικό ποσό φόρου που αναλογεί
στις προσωρινές διαφορές από συσσωρευµένες προβλέψεις και
λοιπές εν γένει ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου, που είχαν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015, αφού αφαιρεθούν:
αα) Τυχόν ποσό οριστικής και εκκαθαρισµένης απαίτησης, το
οποίο προέκυψε σε περίπτωση λογιστικής ζηµίας χρήσης κατά
τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και το οποίο αφορά
στις ανωτέρω συσσωρευµένες προβλέψεις,
ββ) το ποσό του φόρου που αναλογεί σε τυχόν µεταγενέστερες ειδικές φορολογικές προβλέψεις οι οποίες αφορούν στις
ανωτέρω συσσωρευµένες προβλέψεις και
γγ) το ποσό του φόρου που αναλογεί στις ετήσιες αποσβέσεις
της χρεωστικής διαφοράς της περίπτωσης α’ της παραγράφου
3 του άρθρου 27, εφόσον και κατά το µέρος που η χρεωστική
διαφορά αντιστοιχίζεται µε τις ανωτέρω προβλέψεις και λοιπές
εν γένει ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου. Η αντιστοίχιση της
χρεωστικής διαφοράς µε τις προβλέψεις και λοιπές ζηµίες λόγω
πιστωτικού κινδύνου πραγµατοποιείται εξατοµικευµένα, ανά
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οφειλέτη ή ανά χαρτοφυλάκιο δανείων ή πιστώσεων κατά την
αναλογία των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών ζηµιών
λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχαν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου
2015 προς το σύνολο: i) των ανωτέρω συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου και ii) των
προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών που λογίσθηκαν µετά την
ηµεροµηνία αυτή. Προκειµένου για τον υπολογισµό της ανωτέρω
αναλογίας κατ’ έτος αφαιρούνται από τον αριθµητή και από τον
παρονοµαστή τα ποσά των χρεωστικών διαφορών που προέκυψαν και αντιστοιχίσθηκαν στα προηγούµενα φορολογικά έτη.
Ο φόρος που υπολογίζεται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ κατ’
εφαρµογή των ανωτέρω, µετατρέπεται, στο σύνολό του ή µερικά
µε τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω, κατά περίπτωση, σε
οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση αυτού έναντι του Δηµοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, µετά από φόρους, αποτέλεσµα χρήσης του νοµικού προσώπου είναι ζηµία,
σύµφωνα µε τις, κατά τα παραπάνω, νοµίµως ελεγµένες και εγκεκριµένες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις από την τακτική
γενική συνέλευση των µετόχων ή συνεταίρων.
Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισµένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασµού του συνολικού ποσού της,
κατά τα παραπάνω, οριζόµενης αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης µε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, µετά
από φόρους, ζηµία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων,
όπως αυτά εµφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις του νοµικού προσώπου, οι οποίες έχουν
συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, µη συµπεριλαµβανοµένης σε αυτά της λογιστικής ζηµίας χρήσης [Φορολογική Απαίτηση = Ποσό Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης
οικονοµικών καταστάσεων X λογιστική, µετά από φόρους, ζηµία
χρήσης/(ίδια κεφάλαια - Λογιστική, µετά από φόρους, ζηµία χρήσης)].
Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου γεννάται κατά το
χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων ή συνεταίρων και συµψηφίζεται µε τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου ή και εταιρειών του ιδίου εταιρικού οµίλου («συνδεδεµένων επιχειρήσεων» κατά την έννοια του
παρόντος νόµου) του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι
εγκριθείσες οικονοµικές καταστάσεις. Προκειµένου για το συµψηφισµό µε τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος, το νοµικό πρόσωπο ή η συνδεδεµένη επιχείρηση µπορεί να υποβάλει
εµπρόθεσµα συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία γέννησης της απαίτησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που
ο αναλογών φόρος εισοδήµατος του φορολογικού έτους στο
οποίο προέκυψε η λογιστική ζηµία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή
συµψηφισµό της απαίτησης και κατά το µέρος που αυτή δεν έχει
συµψηφισθεί, το νοµικό πρόσωπο έχει άµεσα εισπράξιµη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για το υπόλοιπο (µη συµψηφισθέν) ποσό. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται εντός ενός (1)
µηνός από την υποβολή της (αρχικής ή συµπληρωµατικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, το νοµικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων (δικαιώµατα µετατροπής), κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι ανήκουν
κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές
µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες συνολικής αγοραίας αξίας
ίσης µε το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και
εκκαθαρισµένης φορολογικής απαίτησης, προ του συµψηφισµού
της µε το φόρο εισοδήµατος του φορολογικού έτους στο οποίο
προέκυψε η λογιστική ζηµία. Ως αγοραία αξία των µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων νοείται: α) εφόσον οι µετοχές του νοµικού
προσώπου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ο
µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής τους σταθµισµένος µε
βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούµενες τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, φορολογική απαίτηση ή β) εφόσον
πρόκειται για συνεταιριστικές µερίδες ή µετοχές που δεν είναι
εισηγµένες, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει
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από τον νόµιµα συνταγµένο τελευταίο ισολογισµό του νοµικού
προσώπου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή. Η άσκηση των δικαιωµάτων
µετατροπής πραγµατοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγµατος, µε την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεµατικού.»
«4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρµόζονται στο
ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που έχει λογισθεί επί των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει
ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, καθώς και επί της χρεωστικής
διαφοράς και των λογιστικών διαγραφών των περιπτώσεων α’ και
β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 27, αναφορικά µε απαιτήσεις
από δάνεια ή πιστώσεις σε εταιρείες του ιδίου εταιρικού οµίλου,
καθώς και σε µετόχους, συνεταίρους που κατέχουν ποσοστό
άνω του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού συνεταιριστικού κεφαλαίου, µέλη διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες συµβούλους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές αυτών. Ως εταιρεία του
ιδίου εταιρικού οµίλου νοείται κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση
κατά την έννοια του παρόντος νόµου.»
«9. Σε περίπτωση µετατροπής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης επί του ποσού των συσσωρευµένων προβλέψεων
και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, καθώς και επί των προσωρινών διαφορών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 27, σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση έναντι του
Δηµοσίου, το δικαιούχο νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να εκπίπτει
από το φορολογητέο εισόδηµά του, το ποσό των προβλέψεων
και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου,
που αφορούν στο ποσό της κατά τα ανωτέρω µετατραπείσας φορολογικής απαίτησης σε οριστική. Το ως άνω ποσό εγγράφεται
σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου.
10. Το ποσό της χρεωστικής διαφοράς, για το οποίο έχει πραγµατοποιηθεί µετατροπή της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση έναντι του
Δηµοσίου, αφαιρείται από το υπολειπόµενο (αναπόσβεστο) ποσό
της χρεωστικής διαφοράς, που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του νοµικού προσώπου κατά τις διατάξεις της παραγράφου
2 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 27.»
β. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι η οριζόµενη στην παρ. 11 του άρθρου 27Α του ν.
4172/2013.
Άρθρο 44
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 27/1975
1.α) Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 27/1975 (Α’ 77) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φόρος και η εισφορά, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 10 του παρόντος νόµου, καταβάλλεται
σε δολάρια Η.Π.Α. ή σε λίρες Αγγλίας, κατόπιν επιλογής του υπόχρεου µε βάση την επίσηµη ισοτιµία µεταξύ των νοµισµάτων
αυτών, τα οποία µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την τιµή αναφοράς τους έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 27/1975
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ποσά φόρου και εισφοράς του παρόντος νόµου που µε την
υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων µειώνουν τα βεβαιωθέντα
ποσά των αρχικών δηλώσεων, συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλόµενο φόρο ή εισφορά και αν δεν υπάρχουν τέτοια, επιστρέφονται
σε ευρώ µε βάση την επίσηµη ισοτιµία των νοµισµάτων της παραγράφου 1 κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν για
δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2017 και αφορούν σε φορολογικές περιόδους από την ηµεροµηνία αυτή και εφεξής.
Άρθρο 45
1. Τίθεται προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου για την εναρµόνιση των καταστατικών των
οικοδοµικών συνεταιρισµών, οι οποίοι δεν έχουν λυθεί και εκκαθαρισθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/
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2011(Α’ 249), όπως ισχύει.
2. Για την εναρµόνιση, οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί υποχρεούνται, πέραν των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις και στην προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο.
3. Τα τελευταία τέσσερα εδάφια της παρ. 14 του άρθρου 39
του ν. 4030/2011, όπως προστέθηκαν µε τις παραγράφους 3 και
4 του άρθρου 36 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), αντικαθίστανται ως
εξής:
«Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης οικοδοµικού συνεταιρισµού
στην υποχρέωση εναρµόνισης του καταστατικού του εντός της
ως άνω προθεσµίας, ο συνεταιρισµός διαλύεται αυτοδίκαια. Η
διάλυση αναγνωρίζεται µε πράξη του Ειρηνοδίκη, µετά από αίτηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών ή
οποιουδήποτε έχοντος έννοµο συµφέρον. Η πράξη του Ειρηνοδίκη καταχωρίζεται στο µητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 1667/1986 (Α’ 196) και κοινοποιείται αµελλητί στην ως άνω
Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, εφαρµόζεται δε αναλόγως και η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 1
του ν. 1667/1986.»
Άρθρο 46
Ρύθµιση θεµάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
1. Η παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4395/2016 (Α’110) εφαρµόζεται και για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τα σχολικά έτη 2017-2018 και
2018- 2019.
2. α) Το άρθρο 22 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 4229/2014 (Α’ 8), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 22
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΑΕ
1. Αν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται
µε µετάθεση, διορισµό, απόσπαση ή συµπλήρωση ωραρίου,
προσλαµβάνονται αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 16.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου, µπορεί να καθορίζονται διαφοροποιήσεις από τα κατά την προηγούµενη παράγραφο ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
στην ΕΑΕ. Στις διαφοροποιήσεις περιλαµβάνονται, ιδίως, η κατάρτιση κύριου πίνακα κατάταξης στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα της παραγράφου 1 του
άρθρου 16, και, σε περίπτωση εξάντλησής του, η κατάρτιση επικουρικού πίνακα στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα των υποπεριπτώσεων αα’, ββ’ και γγ’ της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 21, καθώς και τα
κριτήρια κατάταξης στους ανωτέρω πίνακες και η µοριοδότησή
τους, µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων του προηγούµενου
εδαφίου, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών πραγµατοποιούνται από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης, µε ανάλογη εφαρµογή της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 4 του άρθρου 21.»
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται από
το σχολικό έτος 2017-2018.»
Άρθρο 47
Αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών εγκαταστάσεων και
επιβολή ειδικής χρηµατικής κύρωσης
1. Μετά το άρθρο 13 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) προστίθεται νέο
άρθρο 13Α ως εξής:
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«Άρθρο 13Α
Αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών
εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής
χρηµατικής κύρωσης
1. Εφόσον, από τον ίδιο µερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο
διαπιστώνεται η µη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10)
προβλεπόµενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του
πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν
εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς
υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άµεσα για
σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός του
ίδιου ή του επόµενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των
ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο µερικό
επιτόπιο έλεγχο η µη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον
τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,
στην ίδια ή σε άλλη επαγγελµατική εγκατάσταση του υπόχρεου,
η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αµελλητί για ενενήντα έξι
(96) ώρες. Σε κάθε επόµενη διαπίστωση από τον ίδιο µερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούµενου εδαφίου
εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε
οποιαδήποτε επαγγελµατική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αµελλητί για δέκα (10) ηµέρες.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται µε πράξη των
οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων υπό την
προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για την εφαρµογή του ως άνω µέτρου κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της
ειδικής εντολής.
3. Σε περίπτωση που παρεµποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου µε χρησιµοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν φορολογικό έλεγχο αναστέλλεται η
λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης, στην οποία
αφορά ο έλεγχος µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µέχρι ένα (1) µήνα.
Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης
του υπόχρεου κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εµποδίζει την αναστολή λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου. Για την εφαρµογή των οριζοµένων στην παρούσα
παράγραφο επιδίδεται σηµείωµα διαπιστώσεων µε τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου µε κλήση προς ακρόαση για
την αναστολή λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης
εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ηµερών.
4. Η επαγγελµατική εγκατάσταση σφραγίζεται µε τη συνδροµή
της αστυνοµικής ή κάθε άλλης αρµόδιας αρχής. Με κοινές αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
και του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
5. Πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία, σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής από τον υπόχρεο, επιβάλλεται µε πράξη των οργάνων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, κάθε φορά, επιπλέον
αναστολή της επαγγελµατικής εγκατάστασης του υπόχρεου για
δέκα (10) ηµέρες.
6. Η τυχόν αλλαγή στη νοµική µορφή ή στο πρόσωπο του
φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης από το
χρόνο διαπίστωσης µέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης
των προηγούµενων παραγράφων, δεν κωλύει την επιβολή και την
εκτέλεση της απόφασης (ή πράξης) αναστολής, εφόσον στον
ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση µε ίδιο ή παραπλήσιο
αντικείµενο εργασιών ή σε αυτήν συµµετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά µέλη του φορέα ή συνδεόµενα µε αυτούς
πρόσωπα.
7. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης
ουδεµία ασκεί επιρροή στις ενοχικές σχέσεις του υπόχρεου µε
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µισθωτούς που συνδέονται µε αυτόν µε σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας.
8. Σε κατηγορίες υπόχρεων µπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των οριζοµένων ανωτέρω, κατά περίπτωση, ειδική χρηµατική κύρωση ως εξής: α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 από χίλια (1.000) έως δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τις πράξεις επιβολής
της ειδικής χρηµατικής κύρωσης της παρούσας παραγράφου
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν.
4174/2013 (Α’170).
9. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στις διατάξεις του άρθρου
63 του ν. 4174/2013 για τις πράξεις και τις αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν.
2523/1997.
10. Εφόσον οι παραβάσεις της παραγράφου 1 διαπιστώνονται
από άλλες Αρχές στο πλαίσιο ελέγχων της αρµοδιότητάς τους,
τα σχετικά έγγραφα διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται αµελλητί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Η αναστολή λειτουργίας της παραγράφου 1 και οι χρηµατικές κυρώσεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται
αµελλητί µε πράξη των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 και
8 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.
11. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι
ανεξάρτητη από την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4174/2013
ή άλλων διατάξεων µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές ή λοιπές φορολογικές κυρώσεις.
12. Για τις πράξεις, τις αποφάσεις και τις εντολές που εκδίδονται µε βάση το παρόν άρθρο εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 4 του ν. 4174/2013.
13α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται οι κατηγορίες των υπόχρεων της παραφράφου 8.
β. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων προσδιορίζεται το είδος του φορολογικού ελέγχου
στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλονται το µέτρο της αναστολής
λειτουργίας και η ειδική χρηµατική κύρωση, καθώς και ο τρόπος,
η διαδικασία, τα όργανα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
ισχύουν για διαπιστώσεις από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου και εφεξής. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
13 του ν. 2523/1997 εφαρµόζονται για διαπιστώσεις µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
3. Υπουργικές αποφάσεις και κανονιστικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 2523/1997
εξακολουθούν να εφαρµόζονται αναλόγως µέχρι την έκδοση
των, κατά περίπτωση οριζοµένων στο άρθρο αυτό, αποφάσεων.
Άρθρο 48
Τροποποίηση του ν. 3475/1955 «Περί τυποποίησης
νωπών αγροτικών προϊόντων - ίδρυση αγορών»
(Α’ 353)
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Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3475/1955 «Περί τυποποίησης νωπών αγροτικών προϊόντων - ίδρυση αγορών» (Α’
353) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Επιπλέον, σε όλες τις περιφέρειες της επικράτειας δύνανται
να ιδρύονται οργανωµένες αγορές χονδρικής πώλησης νωπών
αγροτικών προϊόντων ή χονδρεµπορικές αγορές οπωροκηπευτικών ή/και κρεάτων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου. Οι αγορές αυτές ιδρύονται, εγκαθίστανται και
λειτουργούν εντός Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και
Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων του άρθρου 41 παρ. 4 του ν.
3982/2011 και δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί Κεντρικών Αγορών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου και του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών
και µεταποιητικών δραστηριοτήτων
και επιχειρηµατικών πάρκων
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143)
Μετά την υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) προστίθεται υποπερίπτωση
εε’ ως εξής:
«εε. ΕΠ χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων, όπου οι δραστηριότητες αυτού του τύπου καταλαµβάνουν τουλάχιστον το
60% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του ΕΠ, το δε υπόλοιπο καταλαµβάνεται από δραστηριότητες υπαγόµενες στο
δεύτερο µέρος του παρόντος. Το ΕΠ χονδρικής πώλησης νωπών
προϊόντων αναπτύσσεται και σε περιοχές χονδρεµπορίου.»
Άρθρο 50
Καταργητική διάταξη
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 2 του
άρθρου 15 του β.δ. 746/1969 «Περί της νοµικής µορφής διοικήσεως, διαχειρίσεως και οργανώσεως της λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών» (Α’ 234).
Άρθρο 51
Παραχώρηση ποσοστού συγκυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου επί ακινήτου προς το Ταµείο Εθνικής
Άµυνας (Τ.ΕΘ.Α.)
Το Ελληνικό Δηµόσιο παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα στο Ταµείο Εθνικής Άµυνας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αδιαίρετα, της κυριότητάς του, επί του ακινήτου µε ΚΑΕΚ
191116101020, συνολικού εµβαδού 73.627,36 τ.µ., το οποίο βρίσκεται στο Δήµο Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως
αυτό εµφαίνεται στο συνηµµένο Παράρτηµα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου. Το Ταµείο Εθνικής Άµυνας υποχρεούται να παραχωρήσει το ανωτέρω ακίνητο, κατά
χρήση και χωρίς αντάλλαγµα, κατ’ άρθρο 84 του ν. 3883/2010
(Α’167), στο Δήµο Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, προς εξυπηρέτηση λόγων γενικού συµφέροντος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Θ’ - 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
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Άρθρο 52
Ρυθµίσεις για τα Τέλη Εκσυγχρονισµού
και Ανάπτυξης Αερολιµένων
1. Οι παράγραφοι 7 έως 13 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992
(A’ 113), όπως συµπληρώθηκαν µε την περίπτωση β’ της παρ. 2
του άρθρου 27 του ν. 2668/1998 (Α’ 282), αντικαταστάθηκαν µε
την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2892/2001, συµπληρώθηκαν µε
τις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου και τροποποιήθηκαν
µε την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Επιβάλλεται ενιαίο Τέλος Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης
Αερολιµένων (Τ.Ε.Α.Α.) σε κάθε επιβάτη εµπορικών και ιδιωτικών
αεροσκαφών και ελικοπτέρων άνω των δύο (2) ετών, που αναχωρεί από όλους τους ελληνικούς αερολιµένες, ως ακολούθως:
α) για το διάστηµα έως την 1η Νοεµβρίου 2024 επιβάλλεται
τέλος που ανέρχεται σε δώδεκα (12) ευρώ και
β) για το διάστηµα µετά την 1η Νοεµβρίου 2024 και εφεξής,
επιβάλλεται τέλος που ανέρχεται σε τρία (3) ευρώ.
8. Από την καταβολή του τέλους της παραγράφου 7 απαλλάσσονται:
α) οι αναχωρούντες επιβάτες από/προς αερολιµένες στους
οποίους λειτουργούν αεροπορικές γραµµές που υπάγονται στο
καθεστώς των άρθρων 16 έως 13 του Κανονισµού 1008/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και από/προς αεροδρόµια επί υδάτινων επιφανειών,
β) οι επιβάτες σε πτήση διαµετακόµισης δηλαδή ίδιος αριθµός
πτήσης αφιχθέντος και αναχωρούντος αεροσκάφους,
γ) οι αεροπορικώς διερχόµενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν
το ταξίδι τους µε την ίδια ή άλλη αεροπορική εταιρεία, κάνοντας
χρήση όλων των εξυπηρετήσεων που παρέχονται σε έναν αερολιµένα (transfer επιβάτες), εφόσον συνεχίζουν το ταξίδι τους
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, το οποίο θα αποδεικνύεται
είτε µε την προσκόµιση ενιαίου εισιτηρίου, είτε µε το απόκοµµα
του εισιτηρίου της προηγούµενης διαδροµής. Οι εν λόγω επιβάτες καταβάλλουν στο αεροδρόµιο αναχώρησης εφάπαξ το εν
λόγω τέλος,
δ) οι επιβάτες πτήσεων κρατικών αεροσκαφών που µεταφέρουν προσωπικότητες για τις οποίες γίνεται επίσηµη υποδοχή
από την ελληνική κυβέρνηση, οι επιβάτες ελληνικών κρατικών αεροσκαφών χρησιµοποιούµενων για στρατιωτικούς, τελωνειακούς, αστυνοµικούς και γενικά κρατικούς σκοπούς, καθώς και
οι επιβάτες αλλοδαπών κρατικών αεροσκαφών για κράτη µε τα
οποία υπάρχει αµοιβαιότητα,
ε) τα µέλη του πληρώµατος των αεροσκαφών, καθώς και µέλη
του πληρώµατος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε
άλλο σταθµό, για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωµάτων,
στ) οι επιβάτες που φθάνουν σε αεροδρόµιο λόγω έκτακτης
ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος
ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν από τον τελωνειακά
ελεγχόµενο χώρο ή συνεχίσουν το ταξίδι τους µε άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη µέρα, καθώς και επιβάτες πτήσεων έρευνας
και διάσωσης,
ζ) οι επιβαίνοντες σε αεροσκάφη που συµµετέχουν σε επίσηµα
οργανωµένες αεραθλητικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται
σε ελληνικούς αερολιµένες.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος
που ρυθµίζουν τις κατηγορίες απαλλαγών.
9. Το κατά την παράγραφο 7 τέλος εισπράττεται µε µέριµνα
και ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών και σε ειδικές περιπτώσεις από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και την
Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) µετά την έναρξη ισχύος των
Κεφαλαίων Α’ και Β’ του ν. 4427/2016 (Α’ 13), πριν από την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος. Το εισπραττόµενο τέλος
εκάστου µηνός κατατίθεται από τις αεροπορικές εταιρείες και
λοιπούς υπόχρεους είτε εντός των πρώτων είκοσι (20) ηµερών
του εποµένου µηνός από την αναχώρηση των επιβατών στις περιπτώσεις µηνιαίας καταβολής, είτε άµεσα µε τη χρήση ηλεκτρο-

νικών µέσων στις περιπτώσεις επιτόπιας είσπραξης, στους ειδικούς λογαριασµούς που προβλέπονται στις παρακάτω περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου αυτής, οι οποίοι τηρούνται
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Υ.Π.Α. ή η Α.Π.Α. µετά την έναρξη
ισχύος των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του ν. 4427/2016 (Α’ 13), χρεώνει
τις αεροπορικές εταιρείες µε το ποσό του Τ.Ε.Α.Α. που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδοσή του
στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασµούς. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης από
τις αεροπορικές εταιρείες, η Υ.Π.Α., και µετά την έναρξη ισχύος
των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του ν. 4427/2016 (Α’ 13) η Α.Π.Α., επιβάλλει τους κατά τις κείµενες διατάξεις πρόσθετους φόρους ή
τέλη ή/και τόκους υπερηµερίας σε περίπτωση καθυστέρησης
οφειλόµενων Τ.Ε.Α.Α., λαµβάνει τα προβλεπόµενα µέτρα, προσδιορίζει τα οφειλόµενα ποσά και αποστέλλει χρηµατικό κατάλογο
ληξιπρόθεσµων οφειλών στην οικεία Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.
Τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω κατατίθενται και
διατίθενται ως εξής:
α) Τα εισπραττόµενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
κατατίθενται στο λογαριασµό µε τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης Αερολιµένα Σπάτων» (Τ.Α.Α.Σ.) και διατίθενται κατά ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), σύµφωνα µε την υπογραφείσα
Σύµβαση Ανάπτυξης του Διεθνούς Αεροδροµίου της Αθήνας στα
Σπάτα, που κυρώθηκε µε το ν. 2338/1995 (Α’ 202). Ο λογαριασµός «Ταµείο Ανάπτυξης Αερολιµένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)» χρεώνεται µε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των καταθέσεων
την επόµενη ηµέρα της κατάθεσης µε πίστωση του ειδικού λογαριασµού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» µε αξία
την ηµεροµηνία κατάθεσης. Τα πιστούµενα στον ανωτέρω λογαριασµό ποσά διατίθενται στην Υ.Π.Α. και µετά την έναρξη ισχύος
των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του ν. 4427/2016 (Α’ 13) στην Α.Π.Α., για
την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών
και Οικονοµικών αναπροσαρµόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο
τρόπος διάθεσής τους.
β) Από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης των αερολιµένων Ακτίου, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας,
Κεφαλονιάς, Κω, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάµου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανίων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6.2.2.
των Συµβάσεων Παραχώρησης των ως άνω αερολιµένων, τα εισπραττόµενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες των
εν λόγω αερολιµένων κατατίθενται σε δεκατέσσερις (14) ειδικούς λογαριασµούς µε τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού Αερολιµένα» που συµπληρώνονται µε το όνοµα του
αντίστοιχου αερολιµένα, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδος και διατίθενται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
στους αντίστοιχους Παραχωρησιούχους των Συµβάσεων Παραχώρησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 (Α’ 94),
στις, κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών, καθώς και στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί µε τα άρθρα 215 και 216 του ν.
4389/2016 (Α’ 94).
γ) Τα εισπραττόµενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιµένες της χώρας, εξαιρουµένων του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 9 και των περιφερειακών αεροδροµίων της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 9, κατατίθενται σε λογαριασµό
µε τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού Αερολιµένα…
….. (Τ.Α.Ε.Α.)», που συµπληρώνεται µε το όνοµα του αερολιµένα.
Τα ως άνω ποσά διατίθενται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) για τη χρηµατοδότηση έργων και εξοπλισµού στους αερολιµένες αυτούς, καθώς και την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού
και επενδυτικού τους κόστους. Τα ανωτέρω ποσά δύναται να
χρησιµοποιούνται, επίσης, για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό
του αερολιµένα και ζώνης πέριξ του χώρου του εκάστοτε αεροδροµίου, η έκταση της οποίας προσδιορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, στον οποίο αφορούν, ή
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και για κάθε άλλο αερολιµένα ή για τη µελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε νέου αερολιµένα, εφόσον αυτός υπόκειται στη διαχείριση του ίδιου φορέα, καθώς και για την επιδότηση υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται από την
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της επιδότησης. Οι λογαριασµοί «Ταµείο Ανάπτυξης και
Εκσυγχρονισµού Αερολιµένα……. (Τ.Α.Ε.Α.)» χρεώνονται µε το
υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων
την επόµενη ηµέρα της κατάθεσης µε πίστωση του ειδικού λογαριασµού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» µε αξία
την ηµεροµηνία κατάθεσης. Τα πιστούµενα στον ανωτέρω λογαριασµό ποσά διατίθενται στην Υ.Π.Α., και µετά την έναρξη ισχύος
των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του ν. 4427/2016 (A’ 13) στην Α.Π.Α., για
την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών
και Οικονοµικών αναπροσαρµόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο
τρόπος διάθεσής τους.
10. Η είσπραξη των Τελών Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αερολιµένων θα πραγµατοποιείται µε τη χρήση, αποκλειστικά ηλεκτρονικών µέσων και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των
εισπράξεων θα πραγµατοποιείται από την Υ.Π.Α., και µετά την
έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του ν. 4427/2016 (Α’ 13)
την Α.Π.Α., σε κεντρικό επίπεδο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονοµικών,
η οποία θα εκδοθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τρόπος, οι µέθοδοι, οι διαδικασίες πληρωµής και ελέγχου και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα
σχετικό µε την ηλεκτρονική πληρωµή και είσπραξη των Τ.Ε.Α.Α..
Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται και η είσπραξη των τελών χρήσης
αερολιµένων.
11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών, ρυθµίζονται οι διαδικασίες απόδοσης,
χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης
των ειδικών λογαριασµών των περιπτώσεων α’ και γ’ της ως άνω
παραγράφου 9, η λήψη µέτρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών
και Υποδοµών δύνανται να εξαιρούνται της επιβολής Τ.Ε.Α.Α., σε
µεµονωµένες περιπτώσεις, επιβάτες συγκεκριµένων πτήσεων για
λόγους κοινωνικής πολιτικής.
Με όµοιες αποφάσεις γίνονται εκταµιεύσεις από τους λογαριασµούς των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 9.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα ποσοστά και ο τρόπος διάθεσης του τέλους νέου αερολιµένα.
13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύµβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του κυρωτικού νόµου 2338/ 1995 (A’ 202), της Σύµβασης
Παραχώρησης. Αναβάθµισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και της Σύµβασης Παραχώρησης, Αναβάθµισης. Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδροµίων Αιγαίου και του κυρωτικού νόµου 4389/2016
(A’ 94), οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα
θέµατα των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13 του παρόντος
άρθρου καταργείται.»
2. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων, µε εξαίρεση τις διατάξεις
που προβλέπουν εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής
πράξης, αρχίζει από την παράδοση όλων των αερολιµένων της
περίπτωσης β’ της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, όπως
αυτή τροποποιείται και ισχύει µε το παρόν, στους αντίστοιχους
Παραχωρησιούχους των Συµβάσεων Παραχώρησης, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και
4 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), στις, κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών, καθώς και στο
άρθρο 28.10 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης, οι οποίες έχουν
κυρωθεί µε τα άρθρα 215 και 216 του ν. 4389/2016 (A’ 94).
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Άρθρο 53
Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης δ’ της παρ.
1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Η διαδικασία υλοποίησης των συµφωνιών για τα προγράµµατα συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης του EOT άρχεται µε
πρωτοβουλία και πρόσκληση του αντισυµβαλλοµένου του EOT,
φυσικού ή νοµικού προσώπου, το οποίο υλοποιεί µε δικά του
µέσα και χρήµατα συγκεκριµένη προωθητική ενέργεια και προσκαλεί τον EOT να συµπράξει στην παραγωγή του προωθητικού
προϊόντος για την προβολή του ελληνικού τουρισµού, καλύπτοντας µέρος του κόστους υλοποίησης.
Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης του προγράµµατος προωθητικών ενεργειών, όπως αυτοί διατυπώνονται
στις σχετικές συµφωνίες, διαµορφώνονται από τον αντισυµβαλλόµενο σε συνεργασία µε τον EOT.
Για τη συµµετοχή του EOT στις συµφωνίες αυτές απαιτείται
αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του Οργανισµού και εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισµού. Λεπτοµέρειες ως προς την υλοποίηση των ανωτέρω συµφωνιών
καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού».
Άρθρο 54
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α’147)
1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 349 προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α’
72), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 53 του ν. 4456/2017 (Α’
24), έχει εφαρµογή για τον Πρόεδρο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»
2. Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 50 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), η φράση
«31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η Μαΐου
2017». Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει αναδροµικά από 1η Απριλίου 2017.
3. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α’ 24), η
φράση «31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η
Μαΐου 2017». Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει αναδροµικά από 1η
Ιανουάριου 2017.
Άρθρο 55
Η προβλεπόµενη στη σύµβαση παραχώρησης του Έργου «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηµατοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και
Εκµετάλλευση του Έργου «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη»», που κυρώθηκε
µε το ν. 3559/2007 (Α’102), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τους
νόµους 4354/2015 (Α’ 176) και 4368/2016 (Α’ 21), δαπάνη της επιδότησης λειτουργίας και της πρόσθετης επιδότησης λειτουργίας
του παραχωρησιούχου που καταβάλλεται κατά τη συµβατική περίοδο επιδοτούµενης λειτουργίας και την περίοδο πρόσθετης
επιδότησης λειτουργίας, αντίστοιχα, δύναται να βαρύνει το
εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Άρθρο 56
Τα προγράµµατα και οι δράσεις του Υπουργείου Τουρισµού
για την κατάρτιση και µετεκπαίδευση εργαζοµένων, εποχιακά
ανέργων, εµπειροτεχνών και ανέργων στον τουριστικό τοµέα µε
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό κλάδο
δύναται να χρηµατοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού
των ετών 2017, 2018 και 2019.
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Άρθρο 57

Άρθρο 58

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της ΕΥΣΥΔ
ΕΠ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή
εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των
παραπάνω υπαλλήλων εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής
απόφασης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης εκάστου έτους. Η αποζηµίωση για το σύνολο του προσωπικού δύναται να καταβάλλεται
από τη ΜΟΔ ΑΕ και θα καλύπτεται από τη συγχρηµατοδοτούµενη
Τεχνική Βοήθεια Εθνικών Προγραµµάτων του Ταµείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου δύναται να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6.α. Οι ενέργειες της τεχνικής βοήθειας που αφορούν στον
προγραµµατισµό, σχεδιασµό, προετοιµασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δηµοσιότητα, εφαρµογή και έλεγχο των
Εθνικών Προγραµµάτων του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους των ως άνω ταµείων µέσω του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
β. Δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, οι Εντεταλµένες Αρχές του άρθρου 77 και η ΜΟΔ ΑΕ. Η
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ σε συνεργασία µε τις Εντεταλµένες Αρχές
καταρτίζουν και εκτελούν πρόγραµµα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, το οποίο εγκρίνεται από τον Ειδικό Γραµµατέα ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Η Αρχή Ελέγχου καταρτίζει και εκτελεί πρόγραµµα
ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηµατοδοτείται αποκλειστικά
από εθνικούς πόρους.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορούν να καθορίζονται οι επιλέξιµες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηµατοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δηµοσιότητας που εφαρµόζονται για την ανάθεση
προµηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης εφαρµόζεται αναλογικά
η υπ’ αριθµ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (Β’ 677) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των ειδικών Κανονισµών (ΕΕ) 513/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
δ. Τα προγράµµατα ενεργειών τεχνικής βοήθειας διακρίνονται
σε συγχρηµατοδοτούµενες ενέργειες και σε ενέργειες που καλύπτονται από εθνικούς πόρους του συγχρηµατοδοτούµενου
σκέλους του ΠΔΕ. Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους εγκρίνονται σε ετήσια βάση από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από σχετική εισήγηση της
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ.
ε. Η απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8
του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), εφαρµόζεται και για
τις µετακινήσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών
τεχνικής βοήθειας των προγραµµάτων του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
στ. Με απόφαση του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού, δύναται
να συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας και να ορίζονται
εµπειρογνώµονες ή/και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας της παρούσας παραγράφου, για την υποβοήθηση του έργου της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ και των Εντεταλµένων
Αρχών.»

1. Η παρ. 7 στοιχείο α’ του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α’
265) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη,
δύναται να ορίζονται Ενδιάµεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαµβάνουν
τη διαχείριση µέρους ΕΠ ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιµης αστικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε
το άρθρο 123 παράγραφοι 7 και 6 του Κανονισµού αντίστοιχα.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4314/
2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Προϊστάµενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των Μονάδων
τους, της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ και ο Προϊστάµενος
της Εθνικής Αρχής Συντονισµού επιλέγονται µετά από δηµόσια
εσωτερική προκήρυξη, που πραγµατοποιείται από την ΜΟΔ ΑΕ
και απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ και
του προσωπικού που κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση στις Ειδικές Υπηρεσίες και στην
Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«9. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των Ειδικών
Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Κεντρικής Υπηρεσίας
της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα
στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία.
Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, το
χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους.
Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω
υπαλλήλων εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης εκάστου έτους. Η αποζηµίωση για το
σύνολο του προσωπικού δύναται να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ
ΑΕ και θα καλύπτεται από τη συγχρηµατοδοτούµενη Τεχνική
Βοήθεια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα ζητήµατα
εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου δύναται να ρυθµίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προϊστάµενοι επιλέγονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στα αντίστοιχα Περιγράµµατα Θέσεων Εργασίας που περιλαµβάνονται στο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου και όπου αυτά
δεν υφίστανται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις αντίστοιχες
υπουργικές ή κοινές υπουργικές αποφάσεις διάρθρωσης και στις
κοινές υπουργικές αποφάσεις περί καθορισµού τυπικών, ουσιαστικών ή πρόσθετων προσόντων. Κατά την πρώτη εφαρµογή της
διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 39, η επιλογή των
ανωτέρω προϊσταµένων γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 39 ως προς
τα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 59 του ν. 4314/
2014 καταργείται.
Άρθρο 59
Στο ν. 4314/2014 (Α’ 265) προστίθεται άρθρο 53Α, ως εξής:
« Άρθρο 53Α
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προγραµµατισµού,
Συντονισµού και Παρακολούθησης της υλοποίησης
των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)»
1. Στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και αποτελεί το Εθνικό Σηµείο Επαφής,
κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό για την εφαρµογή του ΕΟΧ
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και των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ είναι αρµόδια για το σχεδιασµό, την οργάνωση της εθνικής στρατηγικής και τις διαβουλεύσεις µε την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ, για τη συνεργασία µε την Επιτροπή για την
υπογραφή των Μνηµονίων Κατανόησης, την εκπροσώπηση της
χώρας στις σχέσεις της µε την Επιτροπή και το Γραφείο ΧΜ ΕΟΧ,
την κατάρτιση και υποβολή των εκθέσεων στρατηγικής και την
παρακολούθηση και εποπτεία της φυσικής και οικονοµικής προόδου των εγκριθέντων έργων και προγραµµάτων των ΧΜ ΕΟΧ.
3. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε δέκα
(10) άτοµα. Για τα θέµατα προσωπικού και επιλογής Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας ΧΜ ΕΟΧ εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Κεφαλαίου Θ’ και του άρθρου 59 του παρόντος νόµου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, η
οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες
και καθορίζονται η διάρθρωση σε Μονάδες, η κατανοµή του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Καταργείται το άρθρο 39 του π.δ. 116/2014 (Α’185) και οι
αρµοδιότητες και το προσωπικό που υπηρετεί στο καταργούµενο
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου µεταφέρονται στη συνιστώµενη µε το παρόν Ειδική Υπηρεσία ΧΜ ΕΟΧ.»

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

8. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

9. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

10. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

11. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

12. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

15. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Άρθρο 60
Αναστέλλεται η έκδοση, η βεβαίωση, η είσπραξη και η εκτέλεση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, Πρωτοκόλλων Καθορισµού Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτοκόλλων
Επιβολής Ειδικής Αποζηµίωσης για τις περιοχές που περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 1151/72 απόφαση του Εφετείου Αθηνών,
στις υπ’ αριθµ. 116/68 και 698/76 αποφάσεις του Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ’ αριθµ. 110/78 απόφαση του Αρείου Πάγου και
ανήκουν στο Δήµο Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου επί δασικών
εκτάσεων, µέχρι την κύρωση των οριστικών εγγραφών του Εθνικού Κτηµατολογίου των ανωτέρω Δήµων.
Άρθρο 61
1. Στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 (Α’167) προστίθεται περίπτωση στ’, ως εξής:
«στ) Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.»
2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει από
1.1.2016 και εφεξής.
Άρθρο 62
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
σε επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): 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 (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τρίτης
7 Φεβρουαρίου 2017, της Πέµπτης 9 Φεβρουαρίου 2017, της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου 2017, της Δευτέρας 13 Φεβρουαρίου
2017 και της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου και ερωτάται το Σώµα εάν
τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου 2017, της Πέµπτης 9 Φεβρουαρίου
2017, της Παρασκευής 10 Φεβρουαρίου 2017, της Δευτέρας 13
Φεβρουαρίου 2017 και της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 17.24’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

