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Αθήνα, σήµερα στις 17 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 11.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, αρµόδιου για θέµατα επικοινωνίας και ενηµέρωσης: «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, όπως
έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2018
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης».
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι θα ξεκινήσουµε και θα ολοκληρώσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών. Ωστόσο, θέλω να σας
πω ότι στις 12.30’, το πολύ στις 12:40’ θα πρέπει να έχουµε τελειώσει ώστε να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, γιατί στις 13.00’ πρέπει
να αρχίσει το επόµενο νοµοσχέδιο. Εφόσον τηρηθούν οι χρόνοι,
νοµίζω ότι θα προλάβουν να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι χθες υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβληµα, έχουν µείνει δύο λεπτά από την οµιλία της κ. Γιαννακοπούλου, η οποία έχει συνδεθεί ήδη.
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε από εµένα τρία λεπτά
για να ολοκληρώσετε την οµιλία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λίγο άχαρο, γιατί χθες ξεκίνησα να µιλάω, αλλά διεκόπην λόγω του blackout και της κακοκαιρίας «Μηδεια». Όµως, το βασικό ζήτηµα για το οποίο πρόλαβα να
τοποθετηθώ έχει να κάνει µε το πολύ σηµαντικό θέµα της άνισης
εκπροσώπησης των κοµµάτων στα κανάλια, µε βασικά θύµατα τα
µικρότερα κόµµατα. Βλέπουµε να υπάρχει µία πολύ µεγάλη εκπροσώπηση της τάξης του 90% της Κυβέρνησης και ακολουθεί ο
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπάρχει και ένας καυγάς µεταξύ των δύο, ο οποίος
σίγουρα δεν αφορά τα υπόλοιπα κόµµατα και σίγουρα δεν αφορά
και δεν προσθέτει τίποτα ούτε στην πολυφωνία ούτε στον πλουραλισµό ούτε εν τέλει και στην ίδια τη δηµοκρατία.

Όσον αφορά τώρα το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, σίγουρα µε
αυτό το σχέδιο νόµου γίνεται µία προσπάθεια, αν θέλετε, να δηµιουργηθεί ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο το οποίο θα αντικατοπτρίζει
και τις νέες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στα οπτικοακουστικά
µέσα τόσο όσον αφορά τις νέες πλατφόρµες, όπως είναι το Netflix
και το YouTube, όσο και µε άλλα πολλά.
Και βεβαίως ιδιαίτερα όσον αφορά στην ενσωµάτωση της οδηγίας, υπάρχουν ορισµένες θετικές ρυθµίσεις, όπως η απαγόρευση υποκίνησης σε βία, σε µίσος κατά κοινωνικών οµάδων ή
σε τροµοκρατικές πράξεις µέσω των οπτικοακουστικών µέσων.
Βεβαίως υπάρχουν θετικές ρυθµίσεις οι οποίες αφορούν την αύξηση της προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρία, ενώ βεβαίως
και είναι θετικές οι ρυθµίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν µε την
προστασία της σωµατικής, της ψυχικής και της ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων.
Υπάρχει, όµως, και µία σειρά από αρνητικά σηµεία. Τονίζω πως
αυτό έχει να κάνει κατ’ αρχάς µε το µείζον ζήτηµα το οποίο προκύπτει στη ρύθµιση για τις αποδοχές του προσωπικού το οποίο
ασκεί διοίκηση µε οποιονδήποτε τρόπο στην ΕΡΤ, οι οποίες θα
καθορίζονται µε υπουργική απόφαση. Η απάντηση που έδωσε ο
Υπουργός κατά τη συζήτηση σίγουρα δεν µας καλύπτει.
Βεβαίως και χρειάζεται να υπάρχουν σε τέτοιους οργανισµούς
µάνατζερ µε µισθούς οι οποίοι θα αντιστοιχούν στις ευθύνες που
αναλαµβάνουν. Όµως, ιδιαίτερα εν µέσω πανδηµίας, όπου χιλιάδες άνθρωποι πιέζονται ασφυκτικά από την οικονοµική κατάσταση που επικρατεί, κάτι τέτοιο είναι άκαιρο και άκυρο, τόσο
από άποψη ουσίας όσο και από άποψη συµβολισµού. Γι’ αυτό ζητούµε από την Κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτή τη ρύθµιση.
Όσον αφορά, επίσης, τη σκόπιµη ασάφεια σχετικά µε την παράταση της θητείας των µελών των ανεξάρτητων αρχών, συγκεκριµένα αναφέρεται µέχρι τον διορισµό νέων, καταλαβαίνουµε
ότι υπάρχει µια πολύ µεγάλη ασάφεια η οποία ανοίγει τον δρόµο,
ανοίγει το παράθυρο, αν θέλετε, σε αυθαίρετες ερµηνείες, κάτι
που είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι µία ρύθµιση η οποία είναι απολύτως έξω από το επιτρεπτό πλαίσιο.
Επίσης, ενώ βλέπουµε να υπάρχει µία σειρά από ρυθµίσεις για
τα κεντρικά κανάλια, απουσιάζουν οι στοχευµένες ενέργειες στήριξης και ενίσχυσης εν µέσω πανδηµίας του περιφερειακού και
του τοπικού Τύπου, όπως για παράδειγµα, το πώς θα µπορούσε
να επιχορηγηθεί το µίσθωµα το οποίο πληρώνουν τα τοπικά κανάλια ή άλλα πολλά. Ζητούµε, λοιπόν, και αντίστοιχη ρύθµιση και
προσοχή και στα τοπικά και περιφερειακά κανάλια.
Και κλείνω αναφερόµενη στο πολύ σηµαντικό γεγονός που
έχει να κάνει µε τους εργαζόµενους, ότι δεν υπάρχει πουθενά
καµµία αναφορά στη δυνατότητα αναστολής αριθµού εργαζοµένων στα κανάλια, ιδιαίτερα εν µέσω πανδηµίας, όπως προβλέπε-
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ται για µία σειρά από τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας.
Κάτι τέτοιο εύλογα προκαλεί απορίες και σίγουρα είναι κάτι το
οποίο µάλλον δεν ρυθµίζεται και το οποίο είναι πολύ αρνητικό
για τους εργαζόµενους.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε -και σας ευχαριστώ πολύ και για τον
χρόνο που µου δώσατε- αναφερόµενη στις τρεις τροπολογίες οι
οποίες έχουν κατατεθεί και οι οποίες αφορούν στην απρόσκοπτη
λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών, τις οποίες επιζητούµε να λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν και να τις κάνετε αποδεκτές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστώ, κυρία
Γιαννακοπούλου.
Τώρα θα προχωρήσουµε µε τη συνάδελφο κ. Μαρία - Κεφάλα
η οποία θα µιλήσει µέσω Webex. Ο κ. Γιαννούλης θα µιλήσει µε
φυσική παρουσία.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των οµιλιών τους, πλην της κ. Αδαµοπούλου που έχει τη δευτερολογία
της και στην οποία δώσω τον λόγο µετά από τέσσερις, πέντε συναδέλφους.
Ορίστε, κυρία Κεφάλα, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία
χρόνια η χρήση των οπτικοακουστικών µέσων έχει αλλάξει κατά
πολύ σε σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίες. Ο τρόπος που
επικοινωνούµε, ο τρόπος µε τον οποίο ψυχαγωγούµαστε, ενηµερωνόµαστε, κοινωνικοποιούµαστε και ανταλλάσσουµε απόψεις,
αυτός µε τον οποίον δηµοσιοποιούµε ακόµα και την καθηµερινότητά µας µας κάνει κοινωνούς, συµµέτοχους µιας νέας πραγµατικότητας.
Οι ψηφιακές πλατφόρµες που µας επιτρέπουν να ερχόµαστε
σε επικοινωνία άµεσα, σαν κι αυτή που χρησιµοποιούµε τώρα, τα
κοινωνικά δίκτυα που έχουν εισβάλει στην καθηµερινότητά µας,
οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι κατά παραγγελία παρακολούθηση
προγραµµάτων µέσα από το κινητό ή από ένα tablet έχουν δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στον ευρύτερο χώρο των οπτικοακουστικών µέσων, συµπαρασύροντας και τα παραδοσιακά µέσα
µαζικής ενηµέρωσης.
Τα δεδοµένα αυτά επηρεάζουν µια σειρά από πτυχές της ζωής
µας, απαιτώντας ταυτόχρονα και τη θεσµική προσαρµογή στο
σήµερα. Προσθέτοντας σε αυτά και τις οικονοµικές κατά βάση
επιπτώσεις της πανδηµίας και το γεγονός ότι τα παραδοσιακά
µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν υποστεί ραγδαία πτώση στα
έσοδά τους, καθώς η διαφηµιστική αγορά υπέστη σοβαρό
πλήγµα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας που ακόµα βιώνουµε,
καθιστούν το σηµερινό νοµοσχέδιο πολύ σηµαντικό. Δεν είναι µια
τυπική διαδικασία µιας ενσωµάτωσης ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά
µια ουσιαστική ανάγκη που φέρνει απαντήσεις σε καίρια θεσµικά
ζητήµατα των οπτικοακουστικών µέσων από τη µία, αλλά και την
παροχή οξυγόνου στα παραδοσιακά µέσα που τόσο έχουν πληγεί, όπως οι περισσότεροι άλλωστε κλάδοι δραστηριοτήτων, από
την άλλη.
Πιο συγκεκριµένα, ενσωµατώνουµε στην εθνική νοµοθεσία την
ευρωπαϊκή Οδηγία του 2010, όπως τροποποιήθηκε το 2018, για
τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων. Προσαρµόζουµε το
υπάρχον εθνικό πλαίσιο στον τρόπο µε τον οποίο σήµερα καταναλώνουµε οπτικοακουστικό περιεχόµενο. Ορίζουµε κανόνες δεοντολογίας. Αυτοί που ισχύουν µέχρι σήµερα για τα οπτικοακουστικά µέσα επεκτείνονται και στις πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο. Απαντάµε στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων,
ο αριθµός των οποίων αυξάνεται ραγδαία ως χρηστών ψηφιακών
υπηρεσιών από επιβλαβές για την ψυχική, σωµατική και ηθική
ανάπτυξή τους περιεχόµενο, τόσο στην τηλεόραση όσο και στις
υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία. Εισάγουµε αυστηρούς κανόνες και σε σχέση µε το οπτικοακουστικό περιεχόµενο, µε
σκοπό την προστασία των ανθρώπων από την υποκίνηση βίας,
τη ρητορική µίσους και από περιεχόµενα που συνιστούν ποινικά
αδικήµατα. Θέτουµε ως προτεραιότητα την αύξηση της προσβασιµότητας στις υπηρεσίες τους σε άτοµα µε αναπηρία. Οι πάροχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τα σχέδια
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που αναπτύσσουν και τις ενέργειες που υλοποιούν στην κατεύθυνση αυτή. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή αυτών των κανόνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χώρος των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης, όπως συνέβη και µε το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων και των κλάδων οικονοµίας, επηρεάστηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό από την πανδηµία. Η διαφηµιστική αγορά υπέστη
µεγάλη πίεση µε αντίστοιχο αντίκτυπο στα έσοδά τους. Το κράτος έρχεται να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις αυτές, ώστε να παραµείνουν βιώσιµες από τη µια και να διατηρήσουν τους
εργαζοµένους τους από την άλλη.
Πιο έντονο παρατηρείται το πρόβληµα στα περιφερειακά µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. Είναι αυτά τα τοπικά κανάλια, τα ραδιόφωνα, τα sites, που πολλές φορές το έργο τους ξεπερνά τα
στενά όρια της ενηµέρωσης. Αποτελούν σηµεία αναφοράς για
τις περιοχές τους, ενηµερώνουν τον κόσµο τόσο για θέµατα γενικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, όσο και για τοπικά ζητήµατα,
γεγονός που τα τοποθετεί ψηλά και στις προτιµήσεις των τηλεθεατών, αναγνωστών, ακροατών ή επισκεπτών αντίστοιχα. Τα
έσοδά τους είναι περιορισµένα και σε κάθε περίπτωση αναντίστοιχα τους έργου τους.
Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον
και τις συνθήκες παρατεταµένης οικονοµικής δυσπραγίας µέσα
στο οποίο λειτουργούν και στηρίζει τον καθηµερινό τους αγώνα
για επιβίωση µε συγκεκριµένα µέτρα. Απαλλάσσει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς από την καταβολή 1,5% των
ετήσιων διαφηµιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων και από τον ειδικό φόρο διαφήµισης συντελεστή ύψους 5% έως 31-12-2022. Εισάγει τη δυνατότητα να
χρηµατοδοτηθεί η κάλυψη οφειλόµενων εισφορών των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης προς τον φορέα επικουρικής ασφάλισης
του προσωπικού τους για τα έτη 2017 έως 2020.
Επιπλέον, τα περιφερειακά ραδιόφωνα και sites συµµετέχουν
στην καµπάνια εµβολιασµού κατά του COVID-19, αλλά και σε
όλες τις υπόλοιπες καµπάνιες εθνικής σηµασίας. Η διαδικασία
αδειοδότησης των περιφερειακών και θεµατικών τηλεοπτικών
σταθµών για ένα ξεκάθαρο τοπίο στον χώρο παίρνει τον δρόµο
της.
Ορίζεται η καταληκτική ηµεροµηνία 31η Δεκεµβρίου 2022. Η
διευθέτηση αυτού του πολύ σοβαρού ζητήµατος θα γίνει σε
πνεύµα συνεννόησης µε τους ιδιοκτήτες σταθµών και τις ενώσεις
τους.
Η πανδηµία δηµιούργησε έκτακτες καταστάσεις. Ως πολιτεία
οφείλουµε να ανταποκριθούµε σ’ αυτές τις προκλήσεις και παράλληλα να δηµιουργήσουµε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο που
θα µας οδηγήσει στην επόµενη µέρα. Στη µετά covid εποχή µπορεί πολλές ή κάποιες από τις συνήθειες που µας κληροδότησε
να αποτελέσουν µέρος της νέας µας πραγµατικότητας. Οι ψηφιακές υπηρεσίες, η χρήση των συνδροµητικών µέσων για ψυχαγωγικούς λόγους κατά παραγγελία, η αύξηση της ψηφιακής
µας ζωής πιστεύω πως θα είναι µερικές από αυτές που θα µας
ακολουθήσουν και θα παραµείνουν στη ζωή µας.
Είµαστε εδώ να δώσουµε τον χρόνο και τα εφόδια στα περιφερειακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης να προσαρµοστούν στη νέα
κατάσταση και να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης
εποχής µέσα από ένα επικαιροποιηµένο θεσµικό πλαίσιο διαφάνειας και προστασίας.
Οι τοπικές κοινωνίες χρειάζονται τα τοπικά µέσα. Τα χρειάζονται γιατί αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της καθηµερινότητάς
τους και αυτά ως ζωντανοί οργανισµοί χρειάζονται υγεία για να
παραµείνουν και να συνεχίσουν το λειτούργηµά τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για τη δυνατότητα που µου δίνετε να µιλήσω µε αυτοπρόσωπη παρουσία.
Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγµή που δοκιµάζεται η Αττική και η κοινωνία από την κακοκαιρία, έχουµε υποχρέωση να θέσουµε στη δηµόσια σφαίρα δύο ερωτήµατα πολύ
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απλά, ήρεµα και κατανοητά, πριν µπω στο νοµοσχέδιο.
Ρωτούµε εάν τελικά η απόφαση του κ. Χρυσοχοΐδη, µε τον
τρόπο που ανακοινώθηκε, για το κλείσιµο της εθνικής οδού εξυπηρετούσε τα συµφέροντα των πολιτών ή της Νέας Οδού. Είναι
ένα ερώτηµα που θέλει απάντηση. Καταθέτω την προσωπική µου
µαρτυρία ότι ταξίδευα σε αυτόν τον δρόµο τη Δευτέρα το πρωί.
Ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη στις 9 το πρωί και γύρω στις δυόµισι το µεσηµέρι δηλαδή µετά από πεντέµισι ώρες περίπου,
ήµουν εδώ στη Βουλή. Εκείνο που κατάλαβα, είναι ότι κανείς δεν
φρόντισε ως Πολιτική Προστασία να µου υπενθυµίσει ότι ο δρόµος είναι κλειστός, ότι δεν χρειαζόταν αλυσίδες και µία σειρά
από άλλες παραλείψεις και αβελτηρίες. Αυτό είναι το ένα ερώτηµα.
Ένα δεύτερο ερώτηµα, για να συµβάλλουµε πρακτικά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων και όχι να απεραντολογούµε µόνο
αντιπαρατιθέµενοι κοµµατικά, είναι αν ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρµόζει εδώ
και έναν χρόνο την απόφαση –την πολύ κακή απόφαση, κατά τη
γνώµη µου- να έχει σταµατήσει τους ελέγχους µέσω δικτύου.
Είναι οι έλεγχοι οι οποίοι οδηγούσαν στον εντοπισµό επικίνδυνων
σηµείων για την ηλεκτροδότηση και, όπως καταλαβαίνετε, αν
αυτό είχε γίνει, θα είχαµε αποφύγει µεγάλο µέρος από τις διακοπές του ρεύµατος.
Μπαίνω τώρα στο νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά έχετε την αλληλεγγύη µου και τον
θαυµασµό µου για το γεγονός ότι έχετε µείνει µόνος σε αυτή την
Αίθουσα, µε την απουσία του κ. Μητσοτάκη και ιδιοκτήτη της
εφηµερίδας «ΚΗΡΥΞ ΧΑΝΙΩΝ» -προνοµιακός πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς- και µε µία Κοινοβουλευτική Οµάδα που, πραγµατικά, εάν ήταν ένας άλλος διάλογος, θα αναρωτιόµουν
«Ακούτε τι λέτε;».
Συζητάµε για το αν η δηµόσια ενηµέρωση είναι αγαθό και κοµµάτι της δηµοκρατίας. Προσπάθησα να βρω γιατί επιµένετε να
βαφτίζετε το κρέας ψάρι, και γιατί θεωρείτε ότι οι µισές αλήθειες
που είναι ψέµατα θα καλύψουν το προφανές της λύσης που εισηγούµαστε. Εισηγηθήκαµε µε τροπολογία η Διοίκηση της «ΕΡΤ
Α.Ε.» να αναδεικνύεται µε υπερκοµµατική πλειοψηφία των 4/5,
ένα βήµα προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, ένα βήµα προς τα εµπρός που διασφαλίζει τη λειτουργία της ΕΡΤ ως ειδησεογραφικού φορέα, αλλά και του µορφωτικού και ψυχαγωγικού στα
πρότυπα της Ευρώπης.
Γιατί δεν το κάνετε; Γιατί λέτε µισές αλήθειες ότι µέσω ΑΣΕΠ
θα συµβεί το ίδιο αποτέλεσµα, ενώ ξέρετε ότι είναι ψέµα; Διότι
µε τον τρόπο που σκέφτεστε να εισαχθεί ως διαδικασία, θα
υπάρχει πάλι η κυβερνητική πλειοψηφία των 3/5, µε δύο γενικούς
γραµµατείς υπό τη σκέπη του ΑΣΕΠ προσχηµατικά, µε τον εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης που ορίζεται
από την Κυβέρνηση και άλλα δύο µέλη.
Άρα, αυτό που προτείνουµε εµείς και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας που ανοίγει τη λεωφόρο, πραγµατικά, για να
υπάρχει αξιόπιστη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, δεν το επιτυγχάνετε και µε προσχήµατα πάτε να µας παραπλανήσετε. Και θα σας
εξηγήσω το γιατί, δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η επιµονή.
Καταλαβαίνω, λοιπόν, κύριε Λιβάνιε, ότι αυτό που φοβάστε
είναι το γεγονός ότι µία ανεξάρτητη δηµόσια ραδιοτηλεόραση,
µε αναγνώριση των λαθών που κάναµε όλοι στη διαχείρισή της,
είναι η ατµοµηχανή που θα φέρει αποτελέσµατα και σε άλλους
τοµείς της κοινωνικής και πολιτικής πραγµατικότητας, πρώταπρώτα στα ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης τα οποία εσχάτως µε το
νοµοσχέδιο αυτό προσπαθείτε να συρρικνώσετε κατά µερικές
δεκάδες εργαζόµενους την ώρα που στον νόµο Παππά λέγατε
ότι θα µείνει κόσµος στον δρόµο. Μιλάµε για αντιφάσεις σχιζοφρενικές.
Επανέρχοµαι στην ουσία. Μία δηµόσια τηλεόραση αξιόπιστη
θα συµπαρασύρει την ενηµέρωση µε τα στοιχεία της ισηγορίας
και της ισονοµίας και στα ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης. Το φοβάστε. Ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας θα συµπαρασύρει και θα κλείσει τις ανισότητες και τους αυτοµατισµούς για το πόσο
σηµαντικό είναι να υπάρχει και όχι να δυσφηµείται κάθε τι δηµόσιο ως παρασιτικό, κρατικό και γραφειοκρατικό.
Μία δηµόσια ραδιοτηλεόραση, όπως εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ και
ο Αλέξης Τσίπρας, θα είναι η ατµοµηχανή να γίνει αποδεκτό ότι
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δεν µπορεί στις συγκοινωνίες η AEGEAN να απολαµβάνει τα 120
εκατοµµύρια ευρώ, απολύοντας ταυτόχρονα εργαζόµενους και
έχοντας σε αναστολή ένα 30% των πιλότων της. Δεν µπορούµε
να µιλάµε για το δηµόσιο αγαθό της συγκοινωνίας στα λεωφορεία που στοιβάζονται οι άνθρωποι και να µην υπάρχει στήριξη,
αλλά στην AEGEAN να δίνουµε 120 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ δεν
συµβαίνει το ίδιο για το περιβάλλον, την αυτοδιοίκηση και την
ανάπτυξη.
Αυτού του είδους τα δηµοκρατικά εγκλήµατα, κύριε Λιβάνιε,
δεν συγχωρούνται. Και ξέρετε κάτι; Εγώ επιµένω ότι η υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η λυδία λίθος
για να χτίσουµε κάτι για το µέλλον. Φοβάστε το µέλλον, τη δηµοκρατία και την ισηγορία, γιατί θέλετε να παραµείνει η εικόνα
ενός απόλυτα ελεγχόµενου συστήµατος που κάνει το άσπρο,
µαύρο. Το είδαµε και στην κακοκαιρία.
Θέλω, όµως, επειδή το αποτύπωµα της ιστορίας είναι εµφανές, να µην ξεχάσω κάτι.
Ξεκινώ, κύριε Κακλαµάνη –συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, που
αναφέροµαι ονοµαστικά- λέγοντας ότι είχατε την ευαισθησία να
διατυπώσετε ευθέως τις θέσεις σας για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Καταθέτω δύο φωτογραφίες. Η µία είναι του 2013, όπου η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου –εκτός αν είστε γνήσιοι συνεχιστές
αυτής της λογικής- δεν βρήκε άλλον τρόπο να κλειδώσει την ΕΡΤ
που έκλεισε µε το «µαύρο» Κεδίκογλου, Σαµαρά και Βενιζέλου,
παρά µε ένα ζευγάρι χειροπέδες. Αυτή η ιστορία, αυτή η φωτογραφία θα σας κυνηγάει.
Η δεύτερη είναι ο µετέπειτα Πρόεδρος της Βουλής να είναι σε
κατάσταση «σάντουιτς» από τους ανθρώπους των ΜΑΤ, όταν
πήγε να υποστηρίξει αυτό που προκάλεσε παγκόσµια κατακραυγή, το να πέσει «µαύρο». Το BBC αναρωτήθηκε αν έγινε
πραξικόπηµα στην Ελλάδα. Έγινε πραξικόπηµα στην Ελλάδα και
έπεσε «µαύρο», για να κλείσει η δηµόσια ραδιοτηλεόραση;
Παγκόσµια πρωτοτυπία που έχει ονοµατεπώνυµο Σαµαράς
κατ’ αρχάς –κάθεται στα ίδια έδρανα τα οποία µοιράζεστε κι
εσείς, κύριε Λιβάνιε- και Βενιζέλος επικουρικά µε την ανοχή του!
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γιαννούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ένα λεπτό, κύριε
Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ποια ΕΡΤ ονειρεύοµαι και θέλουµε;
Ονειρεύοµαι την ΕΡΤ, όπου ο Προεδρεύων της Βουλής είχε τη
δυνατότητα σε µία καθόλου απολίτικη ΕΡΤ να έχει τη δυνατότητα, τον χρόνο και την ποιότητα να αναπτύσσει τις απόψεις του.
Ονειρεύοµαι την ΕΡΤ, την οποία υπηρέτησα στην εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κ. Στυλιανίδης προχθές οµολόγησε -είναι εδώ η συνάδελφος του ΜέΡΑ25 που ήταν αυτήκοος
και αυτόπτης µάρτυρας- «Ναι, όντως, επί ΣΥΡΙΖΑ είχαµε τη δυνατότητα να διατυπώνουµε τις απόψεις µας και δεν είχαµε µία
απολίτικη ΕΡΤ, που το βράδυ σε ώρα υψηλής τηλεθέασης δεν
έχει τίποτε άλλο σε τρία κανάλια εκτός από ψυχαγωγία». Είχε τη
δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του. Και, µάλιστα, ανακαλύψαµε και το εξής: Μου λέει «Δεν είστε µόνο εσείς κοµµένοι
από την ΕΡΤ. Είµαι και εγώ κοµµένος από την ΕΡΤ».
Άρα, µέσω της ΕΡΤ δεν επιχειρείτε µόνο να εξοντώσετε πολιτικούς αντιπάλους ή να τους φιµώσετε αλλά και εσωκοµµατικούς
αντιπάλους.
Κλείνω, λέγοντας το εξής: Θα ήθελα να αναφωνήσω «Ακούτε
τι λέτε ώρες-ώρες;». Δηλαδή, λέτε ψέµατα για τη διαδικασία του
ΑΣΕΠ ότι είναι περίπου παρόµοια µε την πρόταση τη δική µας.
Λέτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης –το είπε Βουλευτής- διασφαλίζει την ελευθερία του λόγου, τη δηµοκρατία και την ελευθεροτυπία. Μα, αστειεύεστε; Καταντά ανέκδοτο! Είναι σαν να λέτε ότι
η Κεραµέως νοµοθετεί µεταρρυθµίσεις για την παιδεία και ο Χρυσοχοΐδης καταδικάζει την αστυνοµική αυταρχικότητα και τα
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αστυνοµικά φαινόµενα. Είναι το τρίτο ανέκδοτο αυτό, ότι δηλαδή
ο Μητσοτάκης διασφαλίζει την ελευθεροτυπία; Αιδώς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Γιαννούλη, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Να πω και κάτι τελευταίο. Έχετε κάνει πολλά κατά της ελευθεροτυπίας, κατά της δηµοκρατίας. Τουλάχιστον, εάν θέλετε να
αναµετρηθείτε µε την ιστορία και τις επόµενες γενιές, ακούστε
αυτό που είπε ο επικεφαλής του BBC. Και αυτό δεν είναι λαθροχειρία, όπως ξαφνικά ακούσαµε ότι το ERTFLIX έγινε µε πρωτοβουλία της Νέας Δηµοκρατίας. Δηλαδή, η µετονοµασία της
υβριδικής τηλεόρασης που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ είναι κατάκτηση
δική σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γιαννούλη,
κλείστε, σας παρακαλώ. Σεβαστείτε ότι πρέπει να τελειώσουµε
στις 12.30’ η ώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Είδατε πόσο δύσκολος είναι ο
ρόλος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά βλέπετε, είχατε επτά λεπτά και µιλάτε εννιάµισι!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία ευχή.
Εύχοµαι σ’ αυτή την Αίθουσα, η λογική και η γενναιότητα να
φτάσουν την ποιοτική αξία αυτού που είπε ο ισχυρός άνδρας του
BBC, ο Τόνι Χολ. Απευθύνθηκε στον Αντώνη Σαµαρά. Θα µπορούσε να απευθυνθεί σήµερα και στον Θόδωρο Λιβάνιο ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη του «Da capo». Αναφέρθηκε στον Έλληνα
Πρωθυπουργό, τον οποίο προέτρεψε να ανοίξει άµεσα η ΕΡΤ –
που κλείσατε τότε- καθώς όπως είπε, τα δηµόσια µέσα ενηµέρωσης και η ανεξαρτησία τους από την κυβέρνηση χαρακτηρίζουν
τις δηµοκρατικές κοινωνίες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε και παρακαλώ για την τήρηση του χρόνου. Εάν δεν συµπληρωθούν
όλοι οι οµιλητές µέχρι 12:40’ δεν θα µιλήσουν, γιατί στις 13:00’
η ώρα αρχίζει το άλλο νοµοσχέδιο. Δεν πρέπει να τους τρώµε
τον χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Γιαννούλη, δεν χάλασε ο κόσµος, αλλά και εγώ είµαι υποχρεωµένος
να προασπίσω τους άλλους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χειµάρας.
Ορίστε, κύριε Χειµάρα, έχετε τον λόγο. Καληµέρα σας!
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδεικνύουν πολλά στελέχη
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πως µε την παρουσία τους και
τον δηµόσιο λόγο τους προσφέρουν, πραγµατικά, ωφέλιµες υπηρεσίες στην Κυβέρνηση. Είναι πολύ εύκολοι αντίπαλοι γιατί κραυγάζουν και οι πολίτες σε στιγµές κρίσεως, όπως αυτή σήµερα,
θέλουν λόγο συνετό και µετρηµένο. Επιζητούν την ασφάλεια και
τη βεβαιότητα.
Τα φαινόµενα της µεροληπτικής κατάντιας της ΕΡΤ επί των
ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ είχε αναδείξει τόσο εντός των κοµµατικών
οργάνων αλλά και δηµοσίως και ο κ. Νίκος Φίλης και ο κ. Κούλογλου αλλά, βεβαίως, και ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε σωστά το θέµα της
αντικειµενικότητας. Θέλουµε, έλεγε, µία δηµόσια ραδιοτηλεόραση αντικειµενική και εκεί δεν τα πήγαµε καλά.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον
τοµέα των έξυπνων συσκευών είναι ραγδαία και αυτό συνεπάγεται θεµελιώδεις αλλαγές στον τρόπο, την ποιότητα και την ταχύτητα της ενηµέρωσης. Η τάση των καταναλωτών, ιδίως νεαρής
ηλικίας, είναι να παρακολουθούν οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο αλλά και να διακινούν περιεχόµενο που δηµιουργείται από
τους ίδιους τους χρήστες.
Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε γίνει µάρτυρες διαµοιρασµού υλικού µε προτροπή σε υπερβολική κατανάλωση τροφίµων
και ποτών ή ακατάλληλων διαφηµίσεων για ανηλίκους ή µετάδοση δελτίων ειδήσεων χωρίς τη νοηµατική γλώσσα ή ακόµη και
χωρίς την ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων. Πολλαπλά είναι τα
παραδείγµατα των βίντεο που περιγράφουν τους τρόπους χρή-
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σης ναρκωτικών ή ακόµη και τρόπους αυτοκτονίας στο λεγόµενο
«σκοτεινό διαδίκτυο».
Είναι κοινά αποδεκτό ότι ζούµε στην εποχή των «social media»
και όλοι µας τα χρησιµοποιούµε. Όλοι µας αναγνωρίζουµε πως
σ’ αυτό το ευµετάβλητο περιβάλλον, το οποίο γίνεται πολλές
φορές ακόµη και επικίνδυνο για τα παιδιά µας, για τους ανήλικους, είναι απαραίτητο η χώρα να δηµιουργήσει ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο, να θέσει τους κανόνες που ενισχύουν την ψηφιακή
πρόοδο, βελτιώνουν και εκσυγχρονίζουν τον υφιστάµενο τρόπο
λειτουργίας των οπτικοακουστικών µέσων.
Αυτό κάνουµε σήµερα µε την ενσωµάτωση της σχετικής οδηγίας. Σύµφωνα µε την οδηγία που ενσωµατώνεται, απαγορεύεται
η υποκίνηση µέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων σε βία ή
µίσος κατά κοινωνικών οµάδων ή και σε τέλεση τροµοκρατικών
εγκληµάτων. Αυξάνεται η προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων, µε την ενίσχυση
εργαλείων όπως είναι η νοηµατική και ο υποτιτλισµός.
Παράλληλα, µάλιστα, µε το νοµοσχέδιο για την Εθνική Αρχή
Προσβασιµότητας, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώθηκε στην
αρµόδια επιτροπή απ’ όσο γνωρίζω, η Ελλάδα επιτέλους διαµορφώνει και ξεκινά να υλοποιεί πολιτικές που διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία σε όλο το φάσµα της κοινωνικής ζωής.
Ενισχύεται η προστασία της σωµατικής, της ψυχικής και ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόµενο. Ενισχύεται η εθνική και ευρωπαϊκή παραγωγή οπτικοακουστικών
έργων. Νοµοθετείται για πρώτη φορά η υποχρέωση προστασίας
των ανηλίκων. Ενθαρρύνεται η θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας, µε στόχο την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών
και ιδίως των ανηλίκων, αλλά και, βεβαίως, της δηµόσιας υγείας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στο δεύτερο µέρος του σχεδίου νόµου
ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης. Γνωρίζω από πρώτο χέρι την ανάγκη
στήριξης των περιφερειακών µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Γνωρίζω τον σηµαντικό ρόλο που αυτά διαδραµατίζουν καθηµερινά
για την ανεµπόδιστη και αντικειµενική ενηµέρωση των πολιτών,
τον καθηµερινό αγώνα επιβίωσής τους, τα οικονοµικά προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίζουν. Γνωρίζω, όµως, πως ανεξάρτητα από αυτά τα προβλήµατα, ανεξάρτητα από τις πολλές
δυσκολίες λειτουργίας, που έχει επιφέρει η πανδηµία, οι εργαζόµενοι των περιφερειακών µέσων µαζικής ενηµέρωσης βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραµµή της ενηµέρωσης των
συµπατριωτών µας, δίπλα στα προβλήµατα της καθηµερινότητας, δίπλα στα µικρά και τα µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν
την ελληνική περιφέρεια. Μπροστά αλλά και πίσω από τις διεκδικήσεις των τοπικών κοινωνιών συνδράµουν και ενισχύουν τα δίκαια αιτήµατα των τοπικών αρχόντων.
Αυτόν ακριβώς τον σηµαντικό ρόλο αναγνωρίζει σήµερα έµπρακτα µε τις συγκεκριµένες διατάξεις η ελληνική Κυβέρνηση.
Ενισχύουµε ουσιαστικά τον περιφερειακό Τύπο και το κάνουµε
τώρα, όχι λίγες εβδοµάδες πριν τις εκλογές, όπως έκαναν οι προκάτοχοί µας του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 µε τον φόρο διαφήµισης.
Με το σηµερινό νοµοθέτηµα απαλλάσσουµε τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς από την καταβολή του 1,5% των
ετήσιων διαφηµιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων. Τους απαλλάσσουµε από τον ειδικό φόρο
διαφήµισης ύψους 5% έως και το 2022. Εισάγουµε και στα περιφερειακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης τη δυνατότητα χρηµατοδότησης των οφειλόµενων εισφορών προς τον φορέα επικουρικής
ασφάλισης του προσωπικού τους για τα έτη 2017 έως 2020. Παρέχουµε τη δυνατότητα ρύθµισης και αποπληρωµής σε εβδοµήντα δύο δόσεις των οφειλών εργοδοτικών εισφορών προς τον
ΕΔΟΕΑΠ για τα έτη 2017 έως 2020 και επεκτείνουµε χρονικά τη
διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών µέσων έως τις 31
Δεκεµβρίου του 2022 και µέχρι και έξι µήνες µετά για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς, ώστε να ξεκαθαρίσει επιτέλους το τοπίο
λειτουργίας και στο ραδιόφωνο.
Δράττοµαι της ευκαιρίας, κύριε Υπουργέ, να θέσω ένα κρίσιµο
ζήτηµα που αφορά τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς αλλά και κάθε πολίτη της ελληνικής περιφέρειας.
Σε πολλές περιοχές, όπως στη Φθιώτιδα και ιδιαίτερα στην πε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ριοχή του Δήµου Δοµοκού, οι κάτοικοι ενηµερώνονται από περιφερειακά κανάλια διαφορετικής περιφέρειας από αυτή στην
οποία οι ίδιοι ανήκουν διοικητικά. Για παράδειγµα, ο κάτοικος
του Νέου Μοναστηρίου του Δήµου Δοµοκού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έχει ενηµέρωση για τα τεκταινόµενα από τη
Θεσσαλία, αφού µε τον ισχύοντα χάρτη συχνοτήτων το Νέο Μοναστήρι Δοµοκού καλύπτεται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς
της Θεσσαλίας και όχι από το «STAR Κεντρικής Ελλάδας».
Το ίδιο συµβαίνει και στη Φωκίδα. Για να καταλάβετε το µέγεθος του προβλήµατος, η πρωτεύουσα του νοµού, η Άµφισσα, δεν
µπορεί να δει την περιφερειακή της τηλεόραση και σε ολόκληρη,
όµως, τη Στερεά Ελλάδα µόνο το 50% των κατοίκων έχει πρόσβαση στα ΜΜΕ της έδρας της περιφέρειας, της Λαµίας.
Είναι ένα πρόβληµα, που αν θέλετε επιδρά αρνητικά και άµεσα
στην ενίσχυση της περιφερειακής συνείδησης, η οποία είναι απαραίτητη και ικανή συνθήκη που µπορεί να στηρίξει την ορθολογική, ισόρροπη και δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη. Έχει
συζητηθεί πολλές φορές εντός και εκτός του Κοινοβουλίου και
θεωρώ πως οφείλουµε να δώσουµε άµεσα µια λύση, που να υπηρετεί την έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση σε κάθε σπιθαµή της
χώρας. Για τον λόγο αυτόν πριν την αδειοδότηση των περιφερειακών ΜΜΕ πρέπει οπωσδήποτε να διευθετηθεί το ζήτηµα της τηλεοπτικής κάλυψης. Η εµβέλεια των περιφερειακών
ραδιοτηλεοπτικών µέσων πρέπει να συµπίπτει µε τα γεωγραφικά
όρια της κάθε περιφέρειας. Οφείλουµε να µεριµνήσουµε, ώστε
οι κάτοικοι της περιφέρειας να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης
στην τοπική ενηµέρωση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα επαρχιακά µέσα ασχολούνται µε τοπικά θέµατα, που δεν µπορεί κανένα κανάλι εθνικής εµβέλειας
να καλύψει. Αυτά τα µέσα υπηρετούν την ενηµέρωση, υπηρετούν
τη δηµοκρατία και απασχολούν πολλούς εργαζοµένους, πολλά
νέα παιδιά που τρέχουν από άκρη σε άκρη, κυνηγώντας το ρεπορτάζ µε µεγάλες δυσκολίες. Οφείλουµε, λοιπόν, και πρέπει να
τους στηρίξουµε όχι µόνο τώρα αλλά και στο διηνεκές, για να µη
στερήσουµε το δηµοκρατικό δικαίωµα της πληροφόρησης από
κανέναν συµπολίτη µας, όπου και αν αυτός µένει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Παρασκευή Βρυζίδου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο
διάστηµα ραγδαία αλλάζει η φυσιογνωµία των µέσων ενηµέρωσης. Καινούργια δεδοµένα καταλαµβάνουν τον χώρο. Έτσι, λοιπόν, οφείλουµε να οργανώσουµε τους κανόνες και το πλαίσιο
στο οποίο θα λειτουργούν αυτοί οι οποίοι παρέχουν αυτή την
πληροφόρηση αλλά και να διασφαλίσουµε τους πολίτες, έτσι
ώστε να µπορούν να προσεγγίζουν τα µέσα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και µε ασφάλεια.
Ουσιαστικά µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο ενσωµατώνουµε
στο Εθνικό Δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία προβλέπει σηµαντικά ζητήµατα τα οποία και εµείς ως κράτος επιθυµούµε να
τα ακολουθήσουµε. Είναι σηµαντικά γιατί προστατεύει τους ανθρώπους που κάνουν χρήση και κυρίως τη νέα γενιά και τα µικρά
παιδιά των οποίων κινδυνεύει η σωµατική και ψυχική τους υγεία.
Έχουµε δει παραδείγµατα το τελευταίο διάστηµα τα οποία ήταν
ιδιαίτερα επιβλαβή.
Επίσης, δίνει τη δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία, κάτι το οποίο έχουµε ακολουθήσει ως Κυβέρνηση και σε άλλους τοµείς και φυσικά είναι υποχρέωσή µας και
πρέπει να διασφαλιστεί και σε αυτόν τον τοµέα.
Ένα τρίτο επίσης σηµαντικό είναι να ελέγχονται τα µηνύµατα
που παρακολουθούν οι πολίτες και να µην είναι τέτοιας µορφής
που θα προάγουν τη βία, που θα ξεσηκώνουν αισθήµατα µίσους
ή και γενικά αρνητικών συµπεριφορών.
Αυτά είναι κορυφαία ζητήµατα τα οποία µπαίνουν µε αυτό το
νοµοσχέδιο στην εθνική µας νοµοθεσία, σύµφωνα και µε την ευρωπαϊκή οδηγία, για να µπορέσει να διασφαλιστεί το παρόν και
το µέλλον.
Το δεύτερο κοµµάτι, το οποίο είναι επίσης σηµαντικό, είναι η
στήριξη των µέσων ενηµέρωσης, των τηλεοπτικών σταθµών, των
ραδιοφώνων, του έντυπου Τύπου, των sites, που και αυτά ως επι-
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χειρήσεις έχουν υποστεί συνέπειες από την οικονοµική κρίση και
οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί µέριµνα για να µπορέσουµε να τα
στηρίξουµε.
Έχει ακουστεί από συναδέλφους της Αντιπολίτευσης µε µια
ανασφάλεια ότι αυτή η στήριξη έχει ως στόχο να βοηθηθούν οι
πάροχοι πιθανότατα, ώστε να υπάρχει θετική προδιάθεση απέναντι στην Κυβέρνηση, να µετριαστεί η κριτική τους, διότι υπάρχει αυτή η θετική κίνηση. Οι επιλογές δεν γίνονται µε στόχο να
βοηθηθούν συγκεκριµένες επιχειρήσεις και πάροχοι αλλά να
είναι βιώσιµες οι επιχειρήσεις, γιατί η βιωσιµότητά τους εξασφαλίζει και τις θέσεις εργασίας. Είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται για όλους τους εργαζοµένους όλο αυτό το διάστηµα της
πανδηµίας και γενικότερα της οικονοµικής κρίσης.
Και θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στη µέριµνα και στη στήριξη των περιφερειακών µέσων ενηµέρωσης. Εµείς, οι Βουλευτές
της περιφέρειας, έχουµε εκφράσει πολλές φορές στον Υπουργό
την ανάγκη στήριξης και τη σηµασία των περιφερειακών µέσων,
διότι οι πολίτες στην περιφέρεια δεν έχουν τη δυνατότητα να
ενηµερωθούν για τα τοπικά τους ζητήµατα διαφορετικά, δεν µπορούµε να αναδείξουµε την περιοχή µε τα πλεονεκτήµατά της, δεν
µπορούµε να καταγράψουµε τα προβλήµατα ώστε αυτά να επιλυθούν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταγραφούν όλα τα δεδοµένα. Είναι ο καθρέφτης της διαφάνειας και παίζει πολύ
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την πρόοδο µιας περιοχής.
Θεωρώ ότι είναι σηµαντικό που υπάρχει οικονοµική µέριµνα για
τα περιφερειακά µέσα και αυτό θα αποτελέσει µεγάλη βάση για
τη βιωσιµότητά τους.
Η οικονοµική στήριξη που γίνεται, όπως και στα κεντρικά µέσα,
ώστε να µπορέσουν να πληρώσουν τις οφειλές τους το ταµείο,
στο ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίες εδώ και τρία χρόνια υπάρχουν σε πάρα
πολλά µέσα, µε τον διακανονισµό των εβδοµήντα δύο δόσεων,
είναι ένα σηµαντικό βήµα, καθώς επίσης και η πρόβλεψη να καλυφθούν οι οφειλές οι οποίες δηµιουργήθηκαν για το επικουρικό
ταµείο και την περίθαλψη. Επίσης, καταργείται το 1,5% του
φόρου από τα έσοδα της διαφήµισης, όπως επίσης και το 5% για
τη διαφήµιση επί συνόλου µέχρι το 2022.
Και εδώ θέλω να πω ακόµη ότι η περιφέρεια έχει πολλούς δηµοσιογράφους, νέα παιδιά που πασχίζουν στην καθηµερινότητα
µε δύσκολες συνθήκες. Είναι ένα επάγγελµα που ελέγχεται καθηµερινά, που χρειάζεται πολλή δουλειά και συνεχή ενηµέρωση.
Γι’ αυτόν το λόγο είναι σηµαντικές αυτές οι κινήσεις. Θα βοηθήσουν και την περιοχή µας, αλλά και τον χώρο.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην επικαιρότητα και στο θέµα
της κακοκαιρίας που προέκυψε και να πω ότι υπήρξαν δυσµενείς
συνθήκες, ιδίως στην Αθήνα, η οποία δεν ήταν συνηθισµένη σε
αυτές τις διαδικασίες, και νοµίζω ότι ήταν επιτυχής η επιλογή να
υπάρξουν αποφάσεις οι οποίες δηµιουργούν ασφάλεια στους
πολίτες, δεν κινδυνεύουν ούτε µε το να περιµένουν πολλές ώρες
στον δρόµο αλλά ούτε και να προκύψουν ατυχήµατα ή να τεθεί
σε κίνδυνο η υγεία τους.
Έχουµε ακούσει σχόλια για τη διακοπή του ρεύµατος. Δεν
είναι κυβερνητική επιλογή το ότι κάποια κλαδιά και κάποια δέντρα έχουν πέσει στα καλώδια και έχει γίνει διακοπή. Κριτική µπορεί να ασκηθεί, εάν δεν γίνει καλή διαχείριση ή αν δεν γίνει
γρήγορα, αλλά το να γίνεται κριτική από την πρώτη µέρα, νοµίζω
ότι είναι µία επιλογή και πάλι ανασφάλειας και δείχνει ότι δεν
υπάρχουν σοβαροί λόγοι να ασκηθεί κριτική και ψάχνουµε τον
καιρό ή ψάχνουµε την πανδηµία για να ασκήσουµε κριτική. Νοµίζω ότι οι πολίτες βλέπουν την καθηµερινότητα και είναι σε θέση
να κρίνουν τι είναι προς όφελος και τι είναι εις βάρος της ασφάλειας και της προόδου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε µε την κ.
Κυριακή Μάλαµα. Κλείνει ο δεύτερος κύκλος οµιλητών. Θα δώσω
µετά τον λόγο στην Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25
για τη δευτερολογία και πριν µπούµε στον τρίτο κύκλο, θα πάρει
τον λόγο ο κ. Βελόπουλος, στις 12 το µεσηµέρι µετά την κ. Αδαµοπούλου. Είναι τζέντλεµαν! Παραχωρεί τη θέση του!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ό,τι πει ο Πρόεδρος!
Τον λόγο έχει η κ. Μάλαµα.

8390

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο γεµάτο δώρα για τους καναλάρχες, την ώρα που η ενηµέρωση στη χώρα τείνει να γίνει υπόθεση του Μαξίµου, των
διορισµένων συνεργατών του Πρωθυπουργού, των µετακλητών
µε τις ειδικές συµβάσεις και τα πολύ υψηλά µισθολόγια, των εξωτερικών παραγωγών µε τα υπέρογκα κόστη -και όλα αυτά στην
ΕΡΤ- και φυσικά των µεγάλων συµφερόντων που ελέγχουν το
οπτικοακουστικό τοπίο συνολικότερα.
Τα αποτελέσµατα αυτής της διολίσθησης της ενηµέρωσης σε
µοντέλα λατινοαµερικανικού τύπου τα είδαµε δυστυχώς το τελευταίο διάστηµα µε τον πιο απροκάλυπτο τρόπο στο θυροκολληµένο
ραβασάκι της ΕΡΤ, µε το οποίο έπεσε η γραµµή να θαφτεί κυριολεκτικά το ικαριώτικο κορωνοπάρτι του Πρωθυπουργού. Με το
ίδιο χυδαίο ραβασάκι δόθηκε όµως και µια δεύτερη γραµµή, αυτή
του να θαφτούν οι φωτογραφίες µε τις αβρότητες ανάµεσα στον
κ. Λιγνάδη, τον Πρωθυπουργό και την κ. Μενδώνη.
Θα έπρεπε κυριολεκτικά να ντρέπεστε για το γεγονός ότι µεταβάλατε την ΕΡΤ σε ντουντούκα άθλιας κυβερνητικής προπαγάνδας. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα του θεσµικού καπελώµατος
της λειτουργίας της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων από τον Πρωθυπουργό, γεγονός πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Το δεύτερο ζήτηµα που θα ήθελα να θέσω, γιατί µας έχει θορυβήσει επίσης ιδιαίτερα, είναι το γεγονός του κατάπτυστου ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθµού «STAR» για τις καταγγελίες
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου από τον κ. Λιγνάδη. Ο τίτλος
του ρεπορτάζ: «Γνωστός σκηνοθέτης στο µάτι του κυκλώνα για
το τίποτα» αποτελεί ντροπή για την ελληνική τηλεόραση. Οι κατάπτυστες αυτές ατάκες του ρεπορτάζ που σας τις διαβάζω και
ντρέποµαι εγώ η ίδια είναι οι εξής: «Έχει παραγραφεί το αδίκηµα
της αποπλάνησης ανηλίκου» ή «οι καταγγελίες εναντίον του σκηνοθέτη πέφτουν στο κενό».
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αποτελούν µνηµείο
αθλιότητας. Και σας ρωτάµε: Θα παρέµβει το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης; Θα τιµωρήσει τον εν λόγω τηλεοπτικό σταθµό
για την αθλιότητα αυτή, µε την οποία ντράπηκε ακόµη και η ίδια
η ντροπή ή θεωρείτε ότι αρκεί η συγγνώµη της τηλεπαρουσιάστριας στο βραδινό δελτίο; Αυτό όµως είναι το τηλεοπτικό τοπίο
που θέλετε και γι’ αυτόν τον λόγο µοιράζετε απλόχερα δώρα
στους καναλάρχες.
Με το παρόν νοµοσχέδιο όχι απλώς δεν θα τιµωρηθεί ο εν
λόγω τηλεοπτικός σταθµός αλλά θα ευνοηθεί, όπως και όλοι οι
υπόλοιποι, µε τις διατάξεις και για την απαλλαγή από τη δόση
που θα έπρεπε να καταβληθεί για τις τηλεοπτικές άδειες αλλά
και από τη δυνατότητα που τους δίνετε της µείωσης του προσωπικού και για αντικατάσταση εργαζοµένων µε εργολαβικούς.
Σας ρωτούµε: Γιατί χαρίζετε 3,5 εκατοµµύρια σε κάθε καναλάρχη, απαλλάσσοντάς τον από την υποχρέωση καταβολής του
ετήσιου τµήµατος για τη χορήγηση της άδειάς του; Όταν η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονοµία βρίσκεται ένα βήµα πριν
το απόλυτο κενό, γιατί µειώνετε τους εργαζόµενους από τετρακόσιους σε τριακόσιους εξήντα; Αυτές οι ρυθµίσεις, προφανώς,
είναι και η συνέχεια της λίστας Πέτσα, δωράκια για να παρέχετε
επικοινωνιακή ασυλία στους κυβερνητικούς σας φίλους.
Θα ήθελα να σταθώ, επίσης, σε ένα άλλο ζήτηµα, αυτό του
1,5% επί του τζίρου των συνδροµητικών παρόχων για την ενίσχυση του ελληνικού κινηµατογράφου. Το πρώτο που θα ήθελα
να υπογραµµίσω είναι ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδηµίας
έχετε αφήσει τους µεγάλους του διαδικτυακού εντελώς σε ένα
αφορολόγητο πλαίσιο. Δεν τολµάτε να φορολογήσετε το Netflix
και όσες άλλες συνδροµητικές πλατφόρµες δραστηριοποιούνται
στη χώρα, την ώρα που η συγκεκριµένη αγορά διογκώνεται και
το χρήµα που διακινείται είναι τεράστιο. Συνεπώς, υπό αυτή την
έννοια, το 1,5% για τον ελληνικό κινηµατογράφο φαντάζει πάρα
πολύ λίγο επί ενός τεράστιου αφορολόγητου τζίρου.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι το συγκεκριµένο ποσό δεν πάει
στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, αλλά στο ΕΚΟΜΕ, το
οποίο, εκτός από τις κινηµατογραφικές παραγωγές, χρηµατοδοτεί και παραγωγές σήριαλ ιδιωτικών καναλιών, δηλαδή πάλι δωράκια στα ιδιωτικά κανάλια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου είναι ο θεµατοφύλακας
του ελληνικού κινηµατογράφου. Σας κατέθεσε την αντίθεσή του
στη συγκεκριµένη ρύθµιση. Οι άνθρωποι του ελληνικού κινηµατογράφου σάς κατακρίνουν για την απόφασή σας αυτή. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών σας εγκαλεί για το ίδιο θέµα, γιατί δεν
τους ακούτε. Η FERA, που έχει µέλη σαράντα οκτώ οργανισµούς,
τριάντα τρεις χώρες και είκοσι χιλιάδες Ευρωπαίους σκηνοθέτες,
επιβεβαιώνει µε την επιστολή της τα επιχειρήµατα του ελληνικού
κινηµατογραφικού κόσµου της χώρας µας, που προειδοποιεί για
την αποδυνάµωση των ελληνικών παραγωγών και στο εθνικό επίπεδο αλλά και στις αγορές µε τον τρόπο που θέλετε να ενσωµατώσετε τη συγκεκριµένη οδηγία.
Εµείς σας λέµε: Ενισχύστε τον ελληνικό κινηµατογράφο, τις
παραγωγές ελληνικών ταινιών, όπως συµβαίνει σε όλες τις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα τώρα που ο πολιτισµός µας
κινδυνεύει κυριολεκτικά µε αφανισµό. Σταµατήστε να απαξιώνετε
θεσµούς, να λειτουργείτε ως θεµατοφύλακες συµφερόντων και
ακούστε τους ανθρώπους του πολιτισµού που σας εγκαλούν για
το σύνολο της διαχείρισής σας στο πεδίο του πολιτισµού και πριν
την πανδηµία, αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω για ακόµη µια φορά τη
θλίψη µου για την κατάντια σε σχέση µε το θέµα της ΕΡΤ. Θυµάµαι χαρακτηριστικά το «µαύρο» της παράταξής σας στην ΕΡΤ,
τότε που όλος ο κόσµος είχε αντιδράσει. Πάντοτε βλέπατε την
ελληνική τηλεόραση σαν µαγαζί σας. Τότε φτιάξατε το έκτρωµα
της ΔΤ και της ΝΕΡΙΤ και κληθήκαµε εµείς το 2015 να στήσουµε
ξανά την ΕΡΤ3, την ΕΡΤ2 την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ Sat, την ΕΡΤ HD,
όλα τα ραδιόφωνα µε όλους τους εργαζόµενους. Και όλα αυτά
πάνω στα συντρίµµια µιας καταστροφής που προκαλέσατε εσείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα, επίσης, να επισηµάνω, πράγµα που φαίνεται ότι το
ξεχνάτε, ότι οι διεργασίες για την ψηφιακή µετάβαση είχαν γίνει
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται από τη
µια µέρα στην άλλη. Η πρώτη πρόβα τζενεράλε, το πρώτο δοκιµαστικό της ΕΡΤFLIX έγινε το 2018. Οι εξωτερικές παραγωγές
και όλο το µισθωµένο πρόγραµµα, ταινίες, σήριαλ, ντοκιµαντέρ
έγιναν το 2018 – 2019, και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα αυτά
ένας τηλεοπτικός σταθµός µία σεζόν πριν θα έπρεπε να είχε
κάνει τις παραγγελίες τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µε αυτό κλείστε,
κυρία συνάδελφε.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Με αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα, βέβαια, δεν έχετε αλλάξει ούτε στο ελάχιστο και πάλι
θέλετε να καταντήσετε τη δηµόσια τηλεόραση ξανά κυβερνητικό
σκιάχτρο και ίσως να την αποδυναµώσετε κιόλας. Δεν διδάσκεστε από το παρελθόν και επανέρχεστε στα ίδια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αδαµοπούλου,
έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παραχωρώ τη
θέση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, εντάξει!
Είδατε, κύριε Βελόπουλε; Να µην έχετε παράπονο!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Όχι, από εσάς ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, από την κ. Αδαµοπούλου. Εγώ το πήγα αλλιώς! Είναι έτοιµο το Βήµα.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε επαίνους προς την Κυβέρνηση και
πρέπει να το κάνω, γιατί καµµιά φορά στην πολιτική κάνουµε
λάθη. Όµως, είµαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι το λάθος διορθώθηκε από τον Υπουργό χθες, µετά από παρέµβαση της Ελληνικής Λύσης για την ατυχή επιλογή των νοµικών -θέλω να
πιστεύω- να εντάξουν µια κοινοτική οδηγία αυτούσια, η οποία περιελάµβανε τον όρο «εθνική µειονότητα».
Πρέπει να πω ότι είναι άξιο λόγου και πρέπει να το αναφέρουµε αυτό. Βέβαια, αυτό σηµαίνει κάτι πολύ απλό.
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Ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, στη χώρα µας;
Θα σας το πω τώρα. Ότι βάζουµε ελεγκτές οι οποίοι χρειάζονται
έλεγχο. Γελάει και ο Πρόεδρος! Στην Ελλάδα ο ελεγκτής χρειάζεται έλεγχο, άλλον ελεγκτή από πάνω. Τι σηµαίνει αυτό; Το
Υπουργείο πήρε µια κοινοτική οδηγία, την αναπαρήγαγε, έκανε
µετάφραση και την απέδωσε ως ακριβώς είχε. Φέρατε τα σαΐνια
που έχετε στο Υπουργείο. Λέω καµµιά φορά ότι δεν φταίνε οι
Υπουργοί ή ο Πρωθυπουργός για ό,τι συµβαίνει στη χώρα, αλλά
τα σαΐνια που µαζεύετε εκεί. Να τους πείτε: Ρε παιδιά, µισό
λεπτό! Δεν το είδατε; «Εθνική µειονότητα»! Η Ελλάδα δεν έχει
εθνικές µειονότητες. Πώς είναι δυνατόν να κάνουν τέτοιο λάθος;
Εγώ είµαι βορειοελλαδίτης. Δεν ξέρω ποια είναι η καταγωγή
σας. Μάλλον από τα Επτάνησα πρέπει να είναι. Το επίθετο είναι
επτανησιακό. Εκεί, στη βόρεια Ελλάδα έχουµε τους κακούς -θα
το πω ευθέως- πράκτορες των Τούρκων, τους λίγους µουσουλµάνους, αλλά και τους κακούς λίγους πράκτορες των Σκοπίων.
Όταν πριν είκοσι µέρες βγαίνει ο Πενταρόφσκι και µιλάει για µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα, το ίδιο κάνουν και άλλοι µαζί
µε κάποιους πρακτορίσκους, δεν πρέπει να τους δίνεις διά του
νόµου το παράθυρο σε µια προσφυγή που θα κάνουν στην πορεία -οι νοµικοί φαντάζοµαι ότι τα ξέρουν αυτά- χρησιµοποιώντας τον νόµο που λέει για εθνικές µειονότητες.
Αυτό έκανε η Ελληνική Λύση και γι’ αυτό είµαστε εδώ. Εµείς
δεν µπήκαµε εδώ, στο Κοινοβούλιο, για να κάνουµε υποδείξεις
στα πλαίσια του λαϊκισµού ή, όπως άκουσα και το ευφυολόγηµα,
της πατριδοκαπηλίας. Από πού και ως πού η προστασία της εθνικής κυριαρχίας µιας χώρας, της απόκρουσης ζητηµάτων εθνικών
µειονοτήτων είναι πατριδοκαπηλία; Το αυτονόητο κάναµε.
Εµείς δεν είπαµε να διεκδικήσουµε την Ινδία, επειδή πήγε ο
Μέγας Αλέξανδρος εκεί. Είπαµε το αυτονόητο, µην ανοίγουµε
κερκόπορτες. Γι’ αυτό και είµαστε προσεκτικοί πολλές φορές σε
ό,τι λέµε στο Κοινοβούλιο και έτσι θα πορευτούµε, θέλουν-δεν
θέλουν κάποιοι.
Χαίροµαι ιδιαίτερα -κάποιοι κόλλησαν στο αντισυνταγµατικόπου και ο κ. Σκανδαλίδης -ο οποίος είναι εδώ- και ο ΣΥΡΙΖΑ µε
τον κ. Λάππα συνεφώνησαν στο γεγονός ότι έπρεπε να απαλειφθούν οι δύο αυτές λέξεις, «εθνική µειονότητα». Πρέπει να αποδώσω τα εύσηµα προς εσάς.
Πάµε, όµως, τώρα, στην τραγωδία.
Κύριε Υπουργέ, κανάλια, µεγάλη αµαρτωλή ιστορία. Τη γνωρίζω
προσωπικά, γιατί πολλές δεκαετίες ασχολούµαι µε τα κανάλια. Ειλικρινά, δεν ντρέπεται ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί της Νέας
Δηµοκρατίας; Το λέω µε πολλή συµπάθεια προς το πρόσωπό του,
γιατί είναι µεταρρυθµιστής. Δεν ντρέπεται για την αδικία που γίνεται καθηµερινά στα κανάλια; Δεν την αντιλαµβάνεται;
Να σας το πω διαφορετικά. Λειτουργείτε ως Κυβέρνηση µε
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια τα ίδια τα κανάλια. Καλά κάνετε.
Έχετε λεφτά -από το υστέρηµα του ελληνικού λαού, βέβαια- και
ταΐζετε τα κανάλια διαφηµίσεις, µε «µένουµε σπίτι», «φεύγουµε
απ’ έξω», «καθόµαστε εδώ, πάρα πέρα». Καλά κάνετε. Δεν ντρέπεται, όµως, όταν δεν βλέπει να υπάρχει το ΚΚΕ στα κανάλια;
Δεν ντρέπεται, όταν δεν υπάρχει το ΚΙΝΑΛ στα κανάλια; Δεν
ντρέπεται, όταν δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πρέπει να υπάρχει,
στα κανάλια;
Δεν µιλώ για εµάς. Το «µαύρο πρόβατο» είµαστε εµείς. Το αντιλαµβάνοµαι ότι δεν θέλουν να µας δείξουν, ίσως γιατί φοβούνται οι πατριώτες Βουλευτές ότι οι καλοί ψηφοφόροι της Νέας
Δηµοκρατίας θα προσχωρήσουν σε εµάς. Γι’ αυτό και προετοιµάζει η Νέα Δηµοκρατία και περίεργα αναχώµατα, ένα τουρλουµπούκι, συρφετό, δηµιουργώντας άλλα κοµµατίδια,
κοµµατάκια, νοµίζοντας ότι θα ανακόψει την πορεία µας. Δεν
ανακόπτεται. Ξέρετε για ποιον λόγο; Διότι µας εµπιστεύεται ο ελληνικός λαός, γιατί είµαστε σοβαροί, µετρηµένοι και πάντοτε µε
έναν συγκεκριµένο πολιτικό λόγο, για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε την όποια κυβέρνηση να τα φέρει εις πέρας.
Ξέρετε τι είχε πει, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, οΤσόµσκι; Ότι εκείνος που ελέγχει τα ΜΜΕ ελέγχει το µυαλό του κοινού. Αυτό κάνετε, αλλά το κάνετε µε τέτοιον άκοµψο τρόπο που κάνετε
πλυντήριο τον εγκέφαλο των Ελλήνων. Ξεπλένετε τις αµαρτίες
της Κυβέρνησής σας συνεχώς µέσω των καναλιών. Αυτό είναι
που µε ενοχλεί ως άνθρωπο, το ξέπλυµα.
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Εγώ θα έκανα µια ερώτηση. Θέλω να µου πείτε ή εσείς ή ο
Πρωθυπουργός πόσα χρήµατα δώσατε µέχρι τώρα στα πανελλαδικής εµβέλειας κανάλια. Νούµερο θέλω να ακούσω. Είναι 80
εκατοµµύρια, 90 εκατοµµύρια, 100 εκατοµµύρια; Εγώ έκανα µια
µικρή σούµα και υπολόγισα ότι περίπου 80 µε 90 εκατοµµύρια
πήραν οι ολιγάρχες. Διότι ποιοι έχουν τα κανάλια; Ο βαθύπλουτος, πάµπλουτος Σαββίδης, ο κ. Μαρινάκης, ο πλούσιος Αλαφούζος -δεν συγκρίνεται, βέβαια, µε τους άλλους δύο- ο κ.
Βαρδινογιάννης, οι πλούσιοι άνθρωποι. Δώσαµε 80 µε 90 εκατοµµύρια στους πλούσιους ανθρώπους και αφήσαµε τον συνταξιούχο να περιµένει τη σύνταξή του.
Θέλω να µου πείτε, όµως, πόσα εκατοµµύρια τους δώσατε.
Νούµερο θέλω, για να το ακούσει διά στόµατος της Νέα Δηµοκρατίας ο ελληνικός λαός και να καταλάβει ότι η ενηµέρωση που
λαµβάνει είναι ενηµέρωση ανταποδοτικού οφέλους. Δίνω για να
πάρω. Δίνει η Κυβέρνηση για να πάρει αυτό που θέλει. Και τι
θέλει να πάρεις; Τηλεοπτική ασυλία και το χειρότερο; Τηλεοπτικό
περιορισµό των υπολοίπων, φίµωση. Αυτό είναι που µε ενοχλεί
ως άνθρωπο στο πλαίσιο της δηµοκρατίας.
Ο ψηφοφόρος του ΚΙΝΑΛ, ο ψηφοφόρος της Ελληνικής
Λύσης, ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25 δεν
αισθάνονται αδικηµένοι από αυτή τη δηµοκρατία που δεν εκπροσωπούνται τα κόµµατά τους στα κανάλια; Είναι τα κανάλια που
τα ταΐζει κρατικό χρήµα, όµως. Δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Να το ξεκαθαρίσουµε. Δεν είναι τα κανάλια ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφού έµµεσα ταΐζονται από το κράτος. Να τα λέµε όλα.
Επίσης, αυτό που µε ενοχλεί είναι ότι όλη τη µέρα σας κάνουν
αέρα, «άφεριµ αφέντιµ, άφεριµ αφέντιµ». Γιατί; Πού είναι εκείνο
που λέγαµε εµείς, οι δηµοσιογράφοι, ότι η δηµοσιογραφία ελέγχει την εξουσία; Δεν ελέγχεται κανένας, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, βγαίνει, κάνει ό,τι θέλει.
Εξαφανίστηκαν όλοι οι Υπουργοί τελευταία. Τι έγινε; Εγώ
έβλεπα κάθε πρωί εδώ και µια εβδοµάδα µε δέκα ηµέρες να βγαίνουν στα κανάλια όλοι οι Υπουργοί, ο Άδωνις, ο Βορίδης. Ή τους
τράβηξε -και καλώς- ο Πρωθυπουργός το αυτί
-«σταµατήστε να µιλάτε»- ή φοβούνται µε αυτό που έγινε µε τη «θεοµηνία» -εντός εισαγωγικών η λέξη- µε τη «Μήδεια», να βγουν και
να πουν την αλήθεια, ότι είναι ανίκανοι, όχι οι συγκεκριµένοι
Υπουργοί, αλλά πολλοί εκ των Υπουργών.
Ως προς τα περιφερειακά κανάλια, κύριε Υπουργέ, µίλησα και
µαζί σας. Θεωρείστε από τους νέους πολιτικούς και µπορείτε να
αφήσετε αποτυπώµατα, θετικά όµως. Σας είπα ότι τα περιφερειακά κανάλια είναι εκατόν εξήντα. Εκεί εργάζονται περίπου τρεισήµισι χιλιάδες κόσµος. Φυτοζωούν, δεν έχουν λεφτά.
Σας είπα για την «DIGEA». Μειώστε κατά 50% τη «DIGEA».
Ξέρω ότι υπάρχει µια οικονοµική αδυναµία, το αντιλαµβάνοµαι.
Ποιοι έχουν τη «DIGEA», όµως, κύριε Υπουργέ; Τα κανάλια
όπου δώσατε λεφτά εσείς. Τα µεγάλα κανάλια. Όταν λέµε
«DIGEA», µιλάµε για κοινοπραξία των µεγάλων καναλιών, που
έγινε εξόφθαλµη. Είναι, δηλαδή, αυτοί που έχουν τα µεγάλα ιδιωτικά κανάλια, είναι και οι πάροχοι της «DIGEA» για τα περιφερειακά κανάλια. Τους δώσαµε 80-90 εκατοµµύρια, αλλά δεν
κάνουµε έκπτωση στα περιφερειακά κανάλια 50%.
Γιατί, κύριε Υπουργέ; Είναι άδικο.
Επίσης, διάβασα το νοµοσχέδιο. Δεν είστε τηλεοπτικός τύπος
και αυτό µου αρέσει. Δεν βγαίνετε στα κανάλια. Αυτό δείχνει σοβαρότητα ενός προσώπου. Θα πω, όµως, το εξής: Βγαίνει αύριο
το πρωί -το είπε ο κ. Χήτας εχθές, αν δεν κάνω λάθος- ο Βελόπουλος στον «ANT1» ή στον «ΣΚΑΙ» -από τον «ΣΚΑΙ» ούτε απ’ έξω
δεν περνάω- κύριε Υπουργέ, και τρελαίνοµαι και λέω ένα σωρό
αηδίες, ψέµατα, βρισίδια. Θα κληθεί να πληρώσει το κανάλι τη
δική µου ύβρι. Αυτά δεν είναι νόµιµα πράγµατα, δεν γίνεται να
έχει ευθύνη το κανάλι για αυτό που θα πει -ζωντανή εκποµπή,
άλλο να είναι µαγνητοσκοπηµένη, στη µαγνητοσκοπηµένη µπορείς να κάνεις και το µοντάζ σου- ο Χ βλαξ -ας το πω έτσι- ή ο Χ
ακραίος.
Άρα, λοιπόν, κάνετε λάθη. Δεν µπορείς προληπτικά να λογοκρίνεις τον Βουλευτή που θα πάει σε ένα κανάλι µε έναν νόµο
που είναι πολύ περίεργος. Αυτά τα περί ρατσισµού κ.λπ., τα περί
φυλής κ.λπ. εµένα µε ενοχλούν. Γιατί; Διότι δεν υπάρχει ισονοµία.
Αν εγώ υβρίσω τον Ιησού Χριστό εδώ, από το Βήµα της Βουλής,
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αν υβρίσω τη ορθόδοξη θρησκεία, δεν υπάρχει αδίκηµα, µόνο
κατ’ έγκληση.
Εδώ, όµως, σε αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε εδώ, δεν χρειάζεται έγκληση. Αυτεπάγγελτα θα κάνει ο εισαγγελέας τη δίωξη.
Και στον προηγούµενο νόµο σας είπαµε «βάλτε µέσα και την Ορθοδοξία». Γιατί δεν την βάζετε; Πείτε µου εσείς γιατί; Πρέπει να
βρίζουµε όλη µέρα την Ορθοδοξία και τους παπάδες;
Βλέπετε, λοιπόν, ότι αφήνετε κερκόπορτες ανοιχτές, για µελλοντικά γεγονότα φιλτραρίσµατος του τι θα λέµε. Είναι λογοκρισία αυτό που κάνετε. Σας το ξαναλέω. Να µη µπορώ να πω τη
λέξη λαθροµετανάστης δηλαδή; Αφού, µε βάση το ελληνικό λεξικό, λαθροµετανάστες είναι. Πείτε τους πρόσφυγες εσείς. Εγώ
δεν θα σας το απαγορεύσω. Όµως, µη µου υπαγορεύετε εµένα
να πω την ελληνική γλώσσα όπως θέλω εγώ.
Επίσης δίνετε αρµοδιότητες στο ΕΣΡ. Ξέρετε, δεν έχω προσωπικό πρόβληµα µε το ΕΣΡ. Έχω και ταµειακό πρόβληµα,
750.000 πρόστιµο. Δεν µε ενδιαφέρει κανένας Πρόεδρος του
ΕΣΡ εµένα, ούτε µε νοιάζει η παρουσία του ανθρώπου, ποιος
είναι και τι κάνει. Είναι ανύπαρκτος για εµένα. Δεν το λέω εγώ.
Το είπε ο ίδιος. Ήρθε εδώ στην επιτροπή και είπε: «Εγώ δεν
µπορώ να δουλέψω, δεν δουλεύω, δεν µπορώ». Πληρώνεται. Εντάξει, έχει πολλά λεφτά το κράτος και πληρώνει αργοµισθίες. Και
του δίνετε και άλλες αρµοδιότητες.
Και ακούστε το τρελό, το παράλογο, το χαζό, δηλαδή δεν µου
στέκει λογικά: Για να χτίσεις µια πολυκατοικία, κύριε Υπουργέ
µου, ξεκινάς από τα θεµέλια. Εσείς χτίζετε από πάνω. Του δίνετε
αρµοδιότητες, δεν µπορεί να δουλέψει, αλλά δεν είναι και αρτιµελές το ΕΣΡ. Παρατύπως, παράνοµα λειτουργεί το ΕΣΡ, µε δύο
µέλη λιγότερα, τον Αντιπρόεδρο και µέλος. Έχω πει στον Πρόεδρο της Βουλής εδώ και πάρα πολύ καιρό: «Φέρτε, ρε παιδί
µου, δύο µέλη εσείς, αφού το µαγαζί δικό σας είναι έτσι και αλλιώς, της Νέας Δηµοκρατίας, εσείς τους βάζετε και βάλτε δύο
για να ολοκληρωθεί η σύνθεσή του».
Αντί, λοιπόν, να ολοκληρώσουµε τη σύνθεση του ΕΣΡ και µετά
να του δώσουµε αρµοδιότητες, ξεκινάτε από το ρετιρέ εσείς. Θα
πέσει το οικοδόµηµα όλο µαζί. Μα, γι’ αυτό, επειδή νοµοθετείτε
πάνω στην πρεµούρα σας κάνοντας λάθη, δυστυχώς αποτυγχάνουν οι επιλογές σας και σας το λέω για να το καταλάβετε.
Θα σας πω κάτι ακόµα: Σταµατήστε να τροµοκρατείτε τον
κόσµο. Πραγµατικά! Δεν µπορώ άλλο µε τα κανάλια αυτά.
Έβγαινε η άλλη σε ένα τηλεοπτικό κανάλι -το «MEGA» αν δεν
κάνω λάθος-, έκανε ρεπορτάζ µε τη µάσκα κανονικά, µε το που
βγαίνει από το ρεπορτάζ -δεν πήρε χαµπάρι η κυρία ότι της έβγαλαν την κάµερα από πάνω- τραβάει τη µάσκα και λέει στον άλλον
«βγάλε και εσύ τη µάσκα σου». Στον αέρα έγιναν αυτά! Η υποκρισία ξεχειλίζει. Αυτά τα ρεπορτάζ το ΕΣΡ δεν τα βλέπει; Βγαίνει
ο άλλος, ο Ευαγγελάτος, ο «µίστερ τρώω» από το «Μένουµε
Σπίτι» 800 χιλιάρικα -πόσα πήρε δεν ξέρω- και λέει ότι αν δεν κάνετε εµβόλιο µε το ζόρι, να µην κυκλοφορείτε στον δρόµο; Ποιος
του δίνει το δικαίωµα του κυρίου αυτού να έχει τέτοια θέση; Η
δηµοσιογραφία είναι άλλο πράγµα. Δεν είναι τροµοκράτης του
κόσµου. Είναι ενηµέρωση του κόσµου. Αλλά είχε πει ο Γιάννης
Ρίτσος κάτι πολύ απλό: «Μην τους φοβάσαι. Στον φόβο σου ποντάρουν». Τροµοκρατούν τον κόσµο, γιατί ποντάρει η Κυβέρνηση
στον φόβο, για να µπορεί να επιβάλλει ό,τι θέλει.
Κάνετε λάθος. Μου θυµίζει το καζάνι που βράζει. Βάλατε ένα
καπάκι από πάνω και ο ατµός κοχλάζει. Κάποια στιγµή το καπάκι,
κύριε Υπουργέ, θα σκάσει και αν πεταχτεί επάνω, φοβάµαι ότι θα
πάρουν τα απόνερα και εσάς και πολύ άσχηµα. Γιατί αυτή η οργή
του κόσµου θα γίνει µια δυναµική που δεν φαντάζεστε.
Και πάµε και στη «Μήδεια» και στην ανικανότητα. Κύριε
Υπουργέ, ξέρετε ποια ήταν η Μήδεια; Η Μήδεια, λοιπόν, κύριε
Υπουργέ, έσφαξε τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον άντρα που
την παράτησε. Εσείς ξέρετε τι κάνατε; Εσείς σφάξατε την Ελλάδα µε την ανικανότητά σας µε τη «Μήδεια». Αυτό κάνατε, την
κόψατε στα δύο. Πήγε ξαφνικά ένας Υπουργός αναρµόδιος -για
να τα λέµε όλα, δεν είναι ο Χρυσοχοΐδης ο αρµόδιος Υπουργός
για να κλείνει δρόµους, τέλος-, παρανόµως, παρατύπως και δίνει
εντολή να κλείσει η εθνική οδός. Πείτε µου σε ποια χώρα συµβαίνουν αυτά;
Εγώ έχω ζήσει στη Γερµανία, ταξιδεύω στην Ιταλία, βλέπω τι
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γίνεται. Θα δώσω παράδειγµα: Αυτό που µε ενοχλεί είναι ότι η
Κυβέρνηση κλείνει τις εθνικές οδούς, κύριε Υπουργέ, αποφάσισε
να τις κλείσει έτσι, οι ιδιώτες δεν πληρώνουν συµπτωµατικά τις
ρήτρες, γιατί δεν έκλεισαν οι ίδιοι τους δρόµους, γιατί δεν τους
καθάρισαν, δεν µπορούσαν και οι Έλληνες πληρώνουν διόδια.
Πείτε τη λογική τώρα, ακούστε τη λογική! Η Κυβέρνηση αποφασίζει να κλείσουν τους δρόµους, κύριε Σκανδαλίδη µου, οι ιδιώτες δεν πληρώνουν τις ρήτρες, γιατί η Κυβέρνηση αποφάσισε να
κλείσει τους δρόµους, αλλά στα διόδια εγώ πληρώνω! Πού το
έχετε δει αυτό εσείς να είναι σοβαρή διακυβέρνηση;
Θα δώσω, λοιπόν, το παράδειγµα της Ιταλίας. Η «Μήδεια» -και
χειρότερη µορφή της- πέρασε και από την Ιταλία δύο µέρες πριν.
Είχαν χιονόπτωση επί δύο µέρες, όχι µία µέρα. Τι έκαναν οι Ιταλοί; Διέκοψαν για δύο ώρες την κυκλοφορία, έστειλαν όλα τα µηχανήµατα στους δρόµους µε αλάτι και φορτηγά για να
καθαρίσουν τον δρόµο και επαναλειτουργεί η οδός. Στην Ελλάδα
µε το πρώτο χιόνι έχουµε απαγορευτικό. Έτσι νοµίζετε, κύριε
Υπουργέ; Για να µη γίνουν -λέει- ατυχήµατα. Μισό λεπτό, το ξέραµε δέκα µέρες πριν. Δεν ήρθε ξαφνικά ένα µπουµπουνητό και
άρχισε να χιονίζει. Το ξέραµε δέκα µέρες πριν. Πού ετοιµαστήκαµε; Και από την άλλη να σας πω κάτι ακόµα; Δεν είχαµε κυκλοφορία σοβαρή. Λόγω κορωνοϊού η κυκλοφορία απαγορευόταν.
Δηλαδή, τι κλείσατε; Να σας πω εγώ τι κλείσατε, γιατί τώρα γίνοµαι κακοπροαίρετος, δεν θέλω να είµαι, αλλά θα γίνω; Για να
µην πληρώσει το πρόστιµο η εταιρεία. Μόνο έτσι δικαιολογείται.
Δικαιολογείται η επιλογή του κ. Χρυσοχοΐδη να κλείσει τον δρόµο
µόνο για να µην πληρώσει η εταιρεία και για κανέναν άλλο λόγο,
αφού δεν κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα!
Επίσης, υπάρχει ο νόµος τον οποίο -προς τιµήν σας, γιατί εγώ
δεν θέλω να αδικήσω κανέναν- η Νέα Δηµοκρατία τον ψήφισε. Ο
κ. Καραµανλής τον έφερε εδώ. Θα πληρώνουν αποζηµιώσεις αν
κλείνουν πάνω από µια ώρα οι δρόµοι οι ιδιωτικές εταιρείας.
Είναι νόµος συγκεκριµένος, ν.4663/2020, άρθρο 65. Έτσι, λοιπόν,
τι κάνατε εκούσια ή ακούσια; Χαρίσατε ένα εκατοµµύριο ευρώ
σε αυτόν τον κύριο που έχει τον δρόµο και δεν είχε φορτηγά, δεν
είχε φαγάνες, δεν είχε αλατιέρες, για να κάνει το αυτονόητο.
Αυτό κάνατε. Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά. Το χειρότερο
είναι ότι πληρώνετε αποζηµιώσεις µε τις λεόντειες συµφωνίες
που έκανε ο Σουφλιάς. Μεγάλη µορφή ο Σουφλιάς παιδιά. Ήταν
του κ. Μπόµπολα γνωστός, συγγενής, κάτι ήταν. Μορφή ο κ. Σουφλιάς. Τον έχετε σαν Βούδα. Αυτός ο Βούδας, λοιπόν, µαζί µε
τον τέως πρωθυπουργό πριν φύγουν υπέγραψαν συµφωνία ακούστε συµφωνία!- ώστε όταν ο δρόµος δεν λειτουργεί, γιατί
έχουµε κορωνοϊό, να πληρώνει ο Έλληνας πολίτης αποζηµιώσεις
στην εταιρεία για τα έσοδα που έχασε. Αυτό δεν λέγεται συµφωνία. Αυτό λέγεται «σφάξε µε αγά µ' ν' αγιάσω». Έτσι κυβερνάτε
την Ελλάδα; Έτσι κυβερνάται η Ελλάς; Κάνατε λάθος.
Επίσης, χθες το πρωί ξεκίνησε τρένο από τη Θεσσαλονίκη στις
9 το πρωί. Ξέρετε τι ώρα έφτασε; Στις 9 το βράδυ! Οι ιδιώτες µίλησαν. Κάνετε τα πάντα. Βγαίνουν κάτι περίεργοι τύποι, στον
«ΣΚΑΙ» ειδικά. Το συµπαθώ το κανάλι. Εγώ βλέπω πάντα τους αντιπάλους µου τι λένε, για να ξέρω πόσο σοβαρή είναι η αντιπαλότητα µας. Είναι ασόβαρη βασικά. Λένε ότι φταίει η ΔΕΗ, η
κρατική ΔΕΗ, η «κακή» ΔΕΗ που έπεσε το ρεύµα και έγιναν αυτά
που έγιναν και ταλαιπωρούνται διακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες. Ο ΟΣΕ είναι ιδιωτικός. Δώδεκα ώρες Αθήνα - Θεσσαλονίκη επειδή έριξε χιόνι εδώ στο Σχηµατάρι; Αυτό σηµαίνει ότι η
διαχείριση νερού, ρεύµατος και διαφόρων αγαθών πρέπει να
είναι διαχείριση από το κράτος. Τα αγαθά δεν αποτιµώνται σε
υλική αξία. Είναι ανεκτίµητη αξία.
Επίσης, θέλω να κάνω ένα χαριτολόγηµα, κύριε Σκανδαλίδη.
Πολλοί ειδικοί µας έλεγαν ότι θα πληµµυρίσει η Αθήνα και τα
νερά θα φτάσουν στον Μαραθώνα, θα πληµµυρίσει ο πλανήτης,
η κλιµατική αλλαγή, αλλάζει το περιβάλλον, δεν θα δούµε χιόνι.
Πριν δέκα χρόνια το έλεγα εδώ στη Βουλή. Είχαν πει οι ειδικοί
εδώ, είχαν µια επιτροπή και έλεγαν ότι η Αθήνα δεν θα ξαναδεί
χιόνι ποτέ. Πού είναι αυτοί οι ειδικοί της κλιµατικής αλλαγής και
οι ειδικοί επιστήµονες; Οι επιστήµονες οι µεγάλοι, οι τεράστιοι
που µας έλεγαν ότι θα πληµµυρίσει ο πλανήτης, θα κυκλοφορούµε µε κανό, µε βάρκες -τροµοκρατία- κρύφτηκαν όλοι.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, είστε η Κυβέρνηση που ξέρει πολύ
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καλά να κλείνει το ρήµα «κλείνω». «Κλείνω σπίτια, κλείνω τα µαγαζιά, κλείνω δουλειές, κλείνω ανθρώπους, κλείνω δρόµους».
Κλείνετε και το µάτι στον Ερντογάν µε τις διερευνητικές.
Αυτό, λοιπόν, φίλες και φίλοι σηµαίνει κάτι: Είναι µια Κυβέρνηση η οποία, δυστυχώς, πλέον δεν είναι απλά ανίκανη, αλλά έχει
γίνει επικίνδυνη για την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβληµα. Είστε
επικίνδυνοι. Και δεν θα µπω σε προσωπικές αντιπαραθέσεις µε
τον Πρωθυπουργό ότι έπινε καφέ στο Κολωνάκι κ.λπ.. Δεν µε
απασχολούν αυτά. Εγώ δεν µπαίνω στη σπέκουλα αυτή ούτε
στον λαϊκισµό αλλά θέλει και µια σοβαρότητα.
Θα σας το πω πολύ απλά, κύριε Υπουργέ µου, αν και συζητάτε
µε τους συµβούλους εκεί, δεν ξέρω τι κάνετε. Δεν µπορώ να
βλέπω δηµοσιογράφους που βγαίνουν στα κανάλια να πίνουν καφεδάκι µε τον Πρωθυπουργό µαζί και να χασκογελούν. Δεν
µπορώ να βλέπω δηµοσιογράφους -πού είστε, κύριε Γιαννούλη,
συνάδελφε- που είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση του ελληνικού λαού, να βγαίνουν µε τα καφεδάκια και µε τον Πρωθυπουργό
µαζί στο Κολωνάκι. Αυτά είναι µηνύµατα που δείχνουν την απαξία
της ενηµέρωσης και την απαξία των συγκεκριµένων φυσικών αυτουργών απέναντι στον πολίτη και στην ενηµέρωσή του.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, σήµερα η επίσηµη λειτουργία του
ΕΦΚΑ λειτουργεί. Θέλουν να µπουν οι άνθρωποι στην ιστοσελίδα
του ΕΦΚΑ, κύριε Υπουργέ, και δεν µπορούν να µπουν. Παίρνουν
τηλέφωνο στο 210-5289000 και δεν λειτουργεί. Παίρνουν τηλέφωνο στον ΕΦΚΑ στο 1555 και δεν λειτουργούν! Εγώ από το
πρωί έβαλα τους δικούς µου να παίρνουν τηλέφωνο και δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτό είναι το επιτελικό µας κράτος; Καλά είναι
τα ψηφιακά, καλή είναι η ενηµέρωση, καλά είναι όλα αυτά που
µας λέτε, καλά είναι τα παραµύθια που ταΐζουµε τον κόσµο,
αλλά, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα, ειδικά στην οικονοµία.
Χθες το Υπουργείο Οικονοµικών, κύριε Σκανδαλίδη, έκανε κάτι
πολύ δυσάρεστο. Όταν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά το παρελθόν,
είχαν βγει στα κάγκελα οι της Νέας Δηµοκρατίας. Σκουπίζει τους
λογαριασµούς των δηµοσίων φορέων. Παίρνει και ρουφάει ό,τι
χρήµα υπάρχει από δηµόσιους φορείς. Τους αναγκάζει µε εντολή του Σκυλακάκη να µεταφέρουν όλα τα αποθεµατικά τους
στην Εθνική Τράπεζα. Αυτό είναι ένα µήνυµα ότι ρευστότητα δεν
υπάρχει στον κρατικό κορβανά, ότι στεγνώνουν τα χρήµατα. Η
κεντρική ταµειακή διαχείριση θα γίνεται από το αποθεµατικό από
το Υπουργείο Οικονοµικών, παρατύπως αυτό. Το 2015, όταν το
εφάρµοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε είχε βγει ο σηµερινός Πρωθυπουργός
της χώρας -τότε ήταν αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολιτεύσεως- και είπε ότι αυτό σηµαίνει χρεοκοπία. Όταν στραγγίζεις τα
αποθεµατικά δηµοσίων φορέων σηµαίνει ότι προαλείφεται χρεοκοπία και νέα µνηµόνια. Η τρύπα είναι 295 εκατοµµύρια ευρώ
στα έσοδα του Ιανουαρίου, στο 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ το έλλειµµα από τον πρώτο µήνα. Είχαµε και την παραίτηση του Μάρτιν Τζούρντα, τον ξέρετε, αυτόν από το ΤΧΣ, κύριε Υπουργέ. Τι
συµβαίνει; Θα πείτε στον ελληνικό λαό την αλήθεια; Βγαίνει η
γερµανική εφηµερίδα «HANDELSBLATT» και λέει ότι το πρώτο
τρίµηνο του ‘21 θα έχουµε περαιτέρω µείωση του ΑΕΠ κατά 10%.
Δεν λέτε στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Το µαξιλάρι της ρευστότητας -που λέτε ότι έχουµε λεφτά- από 37 δισεκατοµµύρια
ευρώ, πήγε στα 31 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν λέτε, όµως, ότι τα
λεφτά που παίρνουµε είναι µε τόκο 2,5% ετησίως. Άρα, λοιπόν,
πάλι δανείζεται η Ελλάς. Δανειζόµαστε ως χώρα και δεν ξέρω
πότε θα τα πληρώσουµε. Τέλη Δεκεµβρίου το δηµόσιο χρέος
έφτασε στο 208% του ΑΕΠ.
Ακούστε, κύριοι Υπουργοί, κάποια στιγµή θα φύγετε. Είναι δεδοµένο. Το θέµα είναι ότι δεν έχετε κάνει σχέδιο για την οικονοµία. Δεν έχετε στηρίξει ούτε την εστίαση ούτε τις οικογένειες
ούτε τους µισθωτούς ούτε τους µαγαζάτορες, µόνο τα σουπερµάρκετ και τις πολυεθνικές στηρίξατε. Εδώ είστε σαν το λάστιχο
και δώσω την απόδειξή µου. Στα σουπερµάρκετ δεν κολλάει ο
κορωνοϊός µέχρι προχθές. Ξαφνικά θέλουµε και διπλή µάσκα στα
σουπερµάρκετ. Χθες το είπαν οι ειδικοί σας.
Εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέµα:
Έµαθα χθες από τις Βρυξέλλες ότι τα έργα θα προ-χρηµατοδοτηθούν του Ταµείου Ανάκαµψης των 31 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Δηλαδή, το πτωχευµένο ελληνικό κράτος θα χρηµατοδοτήσει µε
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ίδια κεφάλαια και θα περιµένει να τα πάρει µετά από κάνα δύο
χρόνια τα λεφτά, αν τα πάρει. Ποιους θα χρηµατοδοτήσει; Τους
ολιγάρχες πάλι. Ποιους; Αυτούς µε τις ανεµογεννήτριες. Έχετε
ρηµάξει την Εύβοια, ρε παιδιά, αυτό το πανέµορφο νησί, γιατί
είναι νησί. Την έχετε ρηµάξει. Όταν είχαµε πάει Θεσσαλονίκη,
από το αεροπλάνο πάνω έβλεπα ένα βουνό µόνο µε ανεµογεννήτριες. Γιατί; Πείτε µου τον λόγο! Δεν µπορούµε να βρούµε
άλλο τρόπο να παράγουµε πλούτο; Με αέρα µόνο; Με µία θέση
εργασίας σε είκοσι πέντε ανεµογεννήτριες; Είστε µε τα καλά
σας; Και δίνετε όλα τα χρήµατα αυτά, που είναι ανάκαµψης της
οικονοµίας, σε φουρφούρια. Ντροπή! Ειλικρινά το λέω, ντροπή!
Και εδώ µας µιλάει η Κυβέρνηση για επενδυτές. «Έρχονται
επενδυτές». Τους µόνους επενδυτές που βλέπω εγώ, κύριε
Υπουργέ, είναι τους λαθροµετανάστες να µπουκάρουν. Δεν
υπάρχουν άλλοι επενδυτές. Αλλά αυτοί παίρνουν 500 ευρώ τον
µήνα. Funds, µεγάλες εταιρείες! Χθες έκλεισε µια µεγάλη εταιρεία πλαστικών, η «PIPELIFE», τεράστια στη χώρα µας. Την έκλεισαν. Εβδοµήντα εργαζόµενοι στον δρόµο. Σας λέω ότι έχουµε
πρόβληµα. Η οικονοµία είναι το πρόβληµα της χώρας. Αυτό δεν
βλέπετε και αυτό µε ενοχλεί, γιατί θα έρθουν δύσκολες στιγµές.
Θα ήθελα εδώ να µην πω για τα λάθη και τις παραλείψεις σας
στο θέµα του κορωνοϊού. Θα πω, όµως, τα ψέµατα και τις αντιφάσεις. Τόσα ψέµατα µαζεµένα από τα κανάλια µε τον κορωνοϊό
δεν έχω ξανακούσει στη ζωή µου. Πρώτον, για να το ξεκαθαρίσουµε, τι σηµαίνει αντιεµβολιαστής στην ελληνική γλώσσα;
Αυτός που δεν κάνει εµβόλια. Έχω κάνει πολλά. Άρα, αντιεµβολιαστής δεν είµαι -ξεκάθαρα πράγµατα-, όπως και οι υπόλοιποι
συνάδελφοι της Ελληνικής Λύσης. Εκφράσαµε επιφυλάξεις.
Άλλο το να εκφράζω επιφυλάξεις και άλλο να µου βγαίνει και να
µου κουνάει το δάχτυλο ο «Χ» δηµοσιογραφίσκος των 1500 ευρώ
του τάδε καναλιού, του «ΣΚΑΙ», ή του «STAR» ή οποιοδήποτε καναλιού, του «tv Λιβάνιος» ή του «tv Βελόπουλος» ότι είµαι αντιεµβολιαστής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βγαίνει ολόκληρη είδηση
από τη Γερµανία, κύριε Σκανδαλίδη, ό,τι οι επιστήµονες εξαγοράστηκαν από τη γερµανική κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν
τα lockdown. Η «DEUTCHE VELLE» το δηµοσίευσε. Κανένα ελληνικό κανάλι δεν µετέδωσε την είδηση αυτή. Μιλάµε για το µεγαλύτερο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Γερµανίας. Λέει,
λοιπόν:
«Οι Γερµανοί αξιωµατούχοι χρηµάτισαν το ινστιτούτο «Koch»
και άλλα ινστιτούτα για την παραγωγή τροµοκρατικών µοντέλων
για την εξάπλωση της υγειονοµικής κρίσης, τα οποία στη συνέχεια χρησιµοποίησε η κυβέρνηση για να πάρει τα lockdown».
Είµαι βέβαιος ότι µόνο οι Γερµανοί επιστήµονες «λαδώνονται».
Οι Έλληνες αποκλείεται. Είµαι σίγουρος γι’ αυτό, ότι οι Έλληνες
επιστήµονες δεν «λαδώθηκαν» ποτέ. Οι Γερµανοί λαδώθηκαν. Τα
ελληνικά κανάλια το έκρυψαν και η Κυβέρνηση συνεχίζει να τροµοκρατεί τον κόσµο µε τον κορωνοϊό.
Το CDC στις Ηνωµένες Πολιτείες παραδέχτηκε το µαγείρεµα
των θανάτων στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σας λέω στοιχεία τώρα.
Αντιφάσεις και ψέµατα: Βγαίνει ο νοµπελίστας χηµείας ο Μισέλ
Λεβί -µορφή, νόµπελ- και λέει: «Ο COVID-19 είναι τόσο επικίνδυνος όσο και η γρίπη. Σαφώς και πεθαίνουν άνθρωποι αν δεν προσέξεις».
Κανένας δεν µετέδωσε την είδηση αυτή στην Ελλάδα. Όλοι
την έθαψαν.
Δεν θα πω τι λένε άλλοι επιστήµονες και τι δεν λένε. Θα σας
πω, όµως, τα εξής: Μάσκες: Στην αρχή που δεν είχαµε φροντίσει
να έχουµε µάσκες, ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός και έλεγε ότι δεν
χρειάζονται µάσκες. Εδώ ήταν. Μας λέγατε τον Μάρτιο, τον
Απρίλιο ότι δεν χρειάζονται µάσκες. Δεν είχαµε µάσκες. Όταν οι
φίλοι µας έκαναν εργοστάσια µασκών, χρειαζόµασταν µάσκες.
Και τώρα χρειαζόµαστε δύο µάσκες.
Θα σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, θα σας κάνω µία πρόταση.
Όπως δίνουν στα σαπούνια στα δύο, ένα δώρο, θα λέτε, δύο µάσκες, µία δώρο. Τρεις θα παίρνουµε και θα τις φοράµε και τις
τρεις. Η µία θα είναι δώρο, όµως. Δεν θα την πληρώνουµε.
Αυτά, λοιπόν, σας κάνουν αναξιόπιστους. Και, δυστυχώς, δεν
είστε πειστικοί. Αυτό είναι που µε ενοχλεί.
Δεν θα πω, βέβαια, για τα κρούσµατα, που είχαµε πολλά, από
παρενέργειες. Θα µου πείτε επιστηµονικά…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην τα πείτε αυτά,
κύριε Πρόεδρε. Βοηθήστε λίγο τη διαδικασία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα κλείσω τώρα.
Αυτό, όµως, που µε ενόχλησε περισσότερο, κύριε Υπουργέ,
είναι το εξής: Βγαίνει ο Υπουργός σας και λέει ότι στις 14 Φεβρουαρίου, την ηµέρα των ερωτευµένων -για έναν ψευτοάγιο, δηλαδή, εµπορικός άγιος- του Αγίου Βαλεντίνου ανοίγουµε τα
λουλουδάδικα. Ανοίγει τα λουλουδάδικα, για να στέλνει λουλούδια
ο Έλληνας. Ο Έλληνας δεν έχει µαντήλι να κλάψει. Στον Έλληνα
έχει φύγει το χαµόγελο, έχει φύγει η χαρά, τον Έλληνα τον έχετε
φυλακισµένο και έγκλειστο να στέλνει λουλούδια. Εδώ ανοίξατε
τα λουλουδάδικα και τα κλείσατε ξανά την επόµενη ηµέρα. Είναι
λογική αυτή; Δηλαδή, οι εκκλησίες γιατί να είναι κλειστές; Λέω
εγώ, γιατί να είναι κλειστές οι εκκλησίες; Και λέει ο οποιοσδήποτε
από εµάς µετά -και έχει και δίκιο- ότι είστε χριστιανοφοβικοί, ότι
είστε ελληνοφοβικοί. Βάλτε στη νοµοθεσία, που λέγατε για το ρατσισµό, ελληνοφοβία και χριστιανοφοβία. Γιατί δεν το βάζετε; Γιατί
µε βάση αυτό, θα µπορούσα να κάνω εγώ µήνυση ή καταγγελία
σε κάποιον που υβρίζει τον Ιησού Χριστό.
Κάτι ήθελα να πω για τις επιπτώσεις, αλλά κλείνω εδώ.
Κύριε Υπουργέ, ο Κίσινγκερ, µία µορφή αµφισβητήσιµη και αλλοπρόσαλλη, είχε πει κάτι: Η µετριοπάθεια είναι προσόν µόνο,
όµως, όταν οι άλλοι αντιλαµβάνονται ότι έχεις κι άλλες επιλογές.
Είστε πολύ µετριοπαθείς -για να µην πω καµµιά άλλη κουβένταµε τους Τούρκους. Είστε πολύ µετριοπαθείς, στο όριο της αµφισβητήσεως της εθνικής πατριωτικής αντίδρασης. Το λέω για να
το καταλάβετε. Το «TSESME», την ώρα που κάνουµε διερευνητικές, βγαίνει στο Αιγαίο στον εικοστό πέµπτο µεσηµβρινό και δεν
βγαίνει στο Καστελλόριζο.
Ρωτώ την ελληνική Κυβέρνηση, λοιπόν, το εξής: Θα κάνει νηοψία στο πλοίο; Θα κάνει ρεσάλτο και νηοψία; Δεν θα κάνει, γιατί
οι διερευνητικές συνεχίζονται και η Γερµανία έδωσε εντολή να
µην παρθεί καµµία κύρωση εναντίον των Τούρκων. Για µένα η
λύση είναι µία: Τώρα δώδεκα ναυτικά µίλια, τώρα ΑΟΖ, πριν πάτε,
δυστυχώς, στη Χάγη, γιατί εκεί τελειώνει η πατρίδα, τελειώνει η
Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και καταθέτω, για να κλείσω, στα Πρακτικά της Βουλής το ΦΕΚ
του κ. Μηταράκη για τον Έβρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Και σας διαβάζω τι περιλαµβάνει το συγκεκριµένο ΚΥΤ, όπως
λέει ο ίδιος. Δεν το λέω εγώ. Εδώ είναι το ΦΕΚ. Ακούστε: Είπε
ότι είναι απλά χώρος που περνάνε τράνζιτ και φεύγουν. Και πού
πηγαίνουν όταν φεύγουν; Πηγαίνουν στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Γίνεται αποικισµός. Διαθέτει οικισµούς, σχολεία, καταστήµατα το ΚΥΤ!-εγκαταστάσεις άθλησης, ψυχαγωγίας, οσονούπω και
τζαµί και ιµάµης. Αυτό δεν είναι ΚΥΤ. Αυτό είναι νόµιµη διαµονή.
Αυτό είναι µια πόλη µε όλες τις ανέσεις σε έναν εγκαταλελειµµένο στα σύνορα νοµό, όπως λέγεται ο Έβρος, στον οποίο οι κάτοικοι κραυγάζουν, «Εµείς πεινάµε και εσείς ταΐζετε δωρεάν».
Εγώ δεν λέω να µην ταΐσουµε κόσµο. Να ταΐσουµε όλον τον
πλανήτη. Η Ελλάδα πτώχευσε, κύριε Σκανδαλίδη. Η Ελλάδα δεν
µπορεί να ταΐσει τα παιδιά της. Περνούσα χθες το βράδυ κάτω
από εδώ για να πάω στο δελτίο ειδήσεων σε κανάλι τοπικό και
είδα άστεγους Έλληνες, κύριε Τσίπρα, µέσα στο κρύο, µέσα στο
χιόνι.
Πρέπει να κοιτάξουµε, λοιπόν, τα παιδιά των Ελλήνων, τους
Έλληνες και αν µπορούµε οικονοµικά να ταΐσουµε όλο τον
κόσµο. Δεν µπορούµε. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες και
µετά όλοι άλλοι. Αυτό πιστεύουµε και γι’ αυτό αγωνιζόµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε,
επειδή έχω προαναγγείλει την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του
ΜέΡΑ25, αν µου επιτρέπετε να µιλήσει η κ. Αδαµοπούλου -έξι
λεπτά είναι ο χρόνος της- και αµέσως µετά να δώσω τον λόγο σε
εσάς.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι και
τριτολογία -συνολικά θα θέλω εννιά λεπτά, ίσως και δέκα- παραχωρώ τη θέση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε, δεν
θα υπάρξει τριτολογία σε κανέναν κοινοβουλευτικό, γιατί δεν µας
παίρνει ο χρόνος. Παρά ταύτα, θα υπάρχει µια µικρή ανοχή.
Εποµένως, ας µιλήσει ο κ. Τσίπρας αφού παραχωρείτε τη θέση
σας, και αµέσως µετά θα σας δώσω τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
Θα µιλήσετε από το Βήµα ή από τη θέση σας;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα µιλήσω από τη θέση µου, κύριε Πρόεδρε,
ελπίζω όχι πάνω από δέκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Εγώ βάζω τον
κανονικό χρόνο και εσείς µιλήστε λιγότερο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω µία παρέµβαση,
διότι από χθες όλη η χώρα έχει µπει στον πάγο, η Αττική κυρίως.
Μεγάλες οι πληγές της κακοκαιρίας στην Αττική. Το περιβόητο
«επιτελικό» κράτος έχει θαφτεί µέσα στο χιόνι και έχει παραλύσει
η κρατική µηχανή. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύµα. Τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης µιλάνε για πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά. Εγώ δεν µπορώ να έχω πλήρη εικόνα,
όµως η εντύπωση που έχουµε είναι ότι σχεδόν η µισή Αττική βρέθηκε από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας, από τα ξηµερώµατα
της Τρίτης, χωρίς ρεύµα και πολλά νοικοκυριά χωρίς ρεύµα,
χωρίς νερό και χωρίς θέρµανση.
Ποια είναι η εικόνα που δίνουµε εδώ -µε ευθύνη, προφανώς,
της Κυβέρνησης- χθες και σήµερα και στις γνωστές διαδικασίες,
τις επιβεβληµένες, φυσικά, από την πανδηµία; Και αυτό είναι και
ένα κρίσιµο ζήτηµα για µας. Γι’ αυτόν τον λόγο έχω ζητήσει και
συνάντηση από τον Πρόεδρο της Βουλής και θα µε δεχθεί σε περίπου µισή ώρα.
Η αίσθηση, λοιπόν, που δίνουµε εδώ µε δύο, περίπου, Βουλευτές από κάθε κόµµα -αυτές είναι οι νέες συνθήκες των έκτακτων
µέτρων- είναι ότι η µόνη έγνοια που έχει το Κοινοβούλιο, που έχει
η Κυβέρνηση είναι να ολοκληρώσει µια διαδικασία προφανώς
έξω και πέρα από το φως της δηµοσιότητας, γιατί όλη η χώρα
και η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών ασχολείται -και
δικαίως- µε το πώς θα µπορέσει να ξεπεράσει αυτή την κακοκαιρία -όπως είπα, πολλά νοικοκυριά δεν έχουν φως, δεν έχουν θέρµανση και δεν έχουν νερό- µην τυχόν και δεν προλάβει να
ψηφίσει τις αυξήσεις στους µισθούς της διοίκησης της ΕΡΤ και
το νέο δώρο προς τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών τηλεοπτικών
σταθµών.
Και, βεβαίως, πλέον έχω την αίσθηση ότι και ο τελευταίος πολίτης σε αυτή τη χώρα έχει κατανοήσει πλήρως το σχέδιο διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει «επιτελικό» κράτος.
Υπάρχει «επιτελική» προπαγάνδα, ένας ισχυρότατος µηχανισµός
«επιτελικής» προπαγάνδας. Μία ήταν τα δώρα των εκατοµµυρίων
της περιβόητης «λίστας Πέτσα», όπου αποφασίσατε, κατά το δοκούν, να δώσετε διαφήµιση σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης δίχως
κανένα κριτήριο αντικειµενικό. Τώρα έρχονται τα δώρα στους
ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθµών.
Δεν είπε κανείς να µην ενισχυθούν επιχειρήσεις, όπως όλες οι
επιχειρήσεις. Και αυτή επιχείρηση είναι, η επιχείρηση ραδιοτηλεοπτικών µέσων. Όµως, εδώ τι κάνετε εσείς; Ενώ η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να βάλει µια τάξη για πρώτη φορά στη χώρα
στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο από τις αρχές δεκαετίας του ’90 και
είπε ότι η δηµόσια συχνότητα είναι δηµόσιο αγαθό και όποιος
την κατέχει οφείλει να πληρώνει τίµηµα, έρχεστε εσείς µε πρόσχηµα την πανδηµία και λέτε, «Μην πληρώνετε τίµηµα». Ο νοών
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νοείτω.
Όταν έρχεται µία κυβέρνηση και τους βάζει να πληρώσουν
από 30 εκατοµµύρια και εσείς έρχεστε και τους χαρίζετε είκοσι,
προφανώς και από το πρωί µέχρι το βράδυ θα σας λιβανίζουν
ορισµένοι. Προφανώς και οι ίδιοι οι άνθρωποι, χωρίς ντροπή, δύο
χρόνια πριν, όταν έκλεινε για δεκαπέντε λεπτά η εθνική οδός,
έλεγαν ότι είναι ντροπή και ανικανότητα του κράτους και τώρα
που κλείνει πάνω από είκοσι τέσσερις ώρες λένε ότι ήταν µία ευφυής κίνηση του «επιτελικού» κράτους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα!
Θα επανέλθω, όµως, στο θέµα της κακοκαιρίας. Εδώ γίνονται
πράγµατα που δεν έχουν ξαναγίνει. Όσα χρόνια παρακολουθώ
τα πολιτικά πράγµατα, όλες οι κυβερνήσεις κάθε χρόνο που είχαµε χιονιά, που είχαµε δυσµενείς καιρικές συνθήκες είχαν µια
έγνοια: να µην κλείσουν δρόµοι κεντρικοί, να µην αποκλειστούν
άνθρωποι στα σπίτια τους αβοήθητοι και κυρίως να µην κλείσει
ο κεντρικός εθνικός οδικός άξονας και παραλύσει η χώρα στα
δύο. Αυτή ήταν η έγνοια των κυβερνήσεων. Και έρχεστε εσείς
και τι κάνετε; Πριν καν ξεκινήσει να πέφτει το πρώτο χιόνι, κλείνετε από µόνοι σας την εθνική οδό µε απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη.
Ωραίοι είστε, ρε παιδιά. Πραγµατικά, δεν είχαµε σκεφτεί κι
εµείς να το κάνουµε. Τόσα χρόνια καµµία άλλη κυβέρνηση δεν
το είχε σκεφτεί αυτό, ούτε οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας
παλιότερα ούτε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ούτε κι εµείς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτηκε αυτό το πράγµα. Τι ευφυής σύλληψη ήταν αυτή να την κλείσετε από µόνοι σας; Και ούτε γάτα
ούτε ζηµιά!
Και, βέβαια, ενδέχεται αυτό να το κάνατε προκειµένου να µην
εφαρµόσετε και νόµο που οι ίδιοι εσείς ψηφίσατε. Διότι µε επικοινωνιακό τρόπο τον Φλεβάρη του 2020 ψηφίσατε έναν νόµο,
βάσει του οποίου σε περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τµήµα εθνικού οδικού δικτύου συνεπεία δυσµενών καιρικών φαινοµένων, υπήρχε η δυνατότητα -εφόσον από το
πόρισµα της επιτροπής διερεύνησης προκύπτουν πράξεις ή παραλείψεις φορέων λειτουργίας ή και συντήρησης τµηµάτων του
βασικού εθνικού δικτύου- να επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο από
5.000 ως 1.000.000. Ωραίοι είσαστε!
Ήρθατε, λοιπόν, µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη ώστε να µην εφαρµοστεί ο νόµος που εσείς ψηφίσατε για
τον παραχωρησιούχο. Και, επιπλέον, ο παραχωρησιούχος τώρα
θα έχει και τη δυνατότητα να διεκδικήσει και αποζηµιώσεις για
διαφυγόντα κέρδη αν θέλει, αν φτάσει σε αυτό το σηµείο, το
έσχατο, του θράσους. Γιατί, όµως, να µην το κάνει; Δεν το αποκλείω.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, η µεγάλη εικόνα ποια είναι; Η µεγάλη
εικόνα είναι ότι κλείνετε µόνοι σας την εθνική οδό και ότι σας λιβανίζουν οι ίδιοι οι δηµοσιογράφοι στους ίδιους τηλεοπτικούς
σταθµούς που πριν από δύο χρόνια έσπαγαν τα µικρόφωνα όταν
έκλεινε η εθνική οδός για ένα τέταρτο και τώρα λένε, «Τι ευφυής
έµπνευση δεν θα αποκλειστούν οι συµπολίτες µας».
Και την ίδια στιγµή που γίνονται όλα αυτά, την ίδια στιγµή που
πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά είναι δίχως
ρεύµα, δίχως θέρµανση και δίχως νερό στην Αττική, ο Περιφερειάρχης σας, ο κ. Πατούλης, εµφανίζεται περιχαρής στο χιονισµένο Σύνταγµα να βγάζει φωτογραφίες. Φανταστείτε αυτό να
το είχε κάνει η Δούρου τι θα είχε συµβεί σε αυτή τη χώρα.
Και, βεβαίως, ο χαρούµενος Πρωθυπουργός έπινε τον καφέ
του στο «Da Capo», τη στιγµή που χιλιάδες νοικοκυριά ήταν
δίχως θέρµανση και που, δυστυχώς, τρεις συµπολίτες µας έχασαν τη ζωή τους. Και, αν δεν κάνω λάθος, δύο εξ αυτών έχασαν
τη ζωή τους εξαιτίας της διακοπής του ρεύµατος. Ήταν άνθρωποι, συµπολίτες µας µε νοσήµατα, που είχαν ανάγκη την παροχή
οξυγόνου, είχαν ανάγκη για τη ζωή τους το ηλεκτρικό ρεύµα,
ήταν αποκλεισµένοι και δεν µπόρεσαν να φτάσουν τα συνεργεία
διάσωσης, εν πάση περιπτώσει, στα σπίτια τους και έχασαν τη
ζωή τους.
Και τι µας είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης, αφού ήπιε χαρούµενος
πρωί, πρωί τον καφέ του, την ώρα που η χώρα βρισκόταν στον
πάγο; Μας συνέστησε να µένουµε σπίτι και να µην κάνουµε άσκοπες µετακινήσεις. Ακούστε! Να µένουµε σπίτι, να µην κάνουµε
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άσκοπες µετακινήσεις και να κάνουµε υποµονή! Άσκοπες µετακινήσεις όταν η χώρα -η Αττική τουλάχιστον- είναι σε lockdown;
Τι άσκοπες µετακινήσεις; Τι είδους άσκοπες µετακινήσεις να
κάνει κανείς όταν είναι κλεισµένος στο σπίτι έτσι κι αλλιώς και
για να βγει έξω πρέπει να στείλει SMS, όταν τα Σαββατοκύριακα
από τις 6 το απόγευµα και µετά έχει απαγόρευση, ενώ τις καθηµερινές από τις 9 το βράδυ και µετά έχει απαγόρευση; Τι είδους
άσκοπες µετακινήσεις;
Τα σχολεία είναι κλειστά. Τι άσκοπες µετακινήσεις να κάνει κανείς; Και συνέστησε βεβαίως και υποµονή. Τι υποµονή και πόση
υποµονή να κάνει κάποιος που δεν έχει θέρµανση, νερό και δεν
έχει τη δυνατότητα και είναι αποκλεισµένος στο ίδιο του το σπίτι;
Και έρχοµαι τώρα στην αιτία που συµβαίνει αυτό. Η αιτία που
συµβαίνει αυτό είναι ότι ενάµιση χρόνο τώρα, όσο κυβερνάτε, το
µόνο που κάνετε είναι η επικοινωνία και αυτό το περιβόητο επιτελικό κράτος είναι ένα κράτος σαράβαλο, το οποίο το διοικούν
«golden boys» που αµείβονται χρυσοπληρωµένα, αλλά από κάτω
είναι διαλυµένο.
Τι έχετε κάνει στον ΔΕΔΔΗΕ; Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποστελεχωµένος. Τον έχετε αφήσει υποστελεχωµένο. Δεν έχετε προσλάβει
τεχνικούς και συνεργεία εκεί όπου υπάρχουν αποχωρήσεις λόγω
συνταξιοδότησης, ώστε να µπορούν σήµερα τα συνεργεία αυτά
να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Συνεργεία δεν προσλάβατε, τεχνικούς δεν προσλάβατε, αλλά φροντίσατε να φέρετε τα «golden
boys» και να ξεκινήσετε τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης του
ΔΕΔΔΗΕ.
Και να σας πω επακριβώς τι έχετε κάνει. Ενώ η ανώτερη
αµοιβή γενικού διευθυντή, µέχρι να αναλάβετε εσείς τον ΔΕΔΔΗΕ, ήταν 4.650 τον µήνα -υψηλός µισθός, υψηλή αµοιβή-, ήρθατε εσείς και φτιάξατε τις ανώτερες αµοιβές των γενικών
διευθυντών 100.000 τον χρόνο συν 50% µπόνους και των διευθυντών 70.000 τον χρόνο συν 30% µπόνους. Την ίδια στιγµή δηµιουργήσατε έντεκα νέες θέσεις διευθυντών. Δηµιουργήσατε
δηλαδή έντεκα νέες θέσεις για «golden boys» της αρεσκείας
σας, «ηµετέρους». Δύο νέες γενικές διευθύνσεις, πέντε νέες διευθύνσεις, δύο θέσεις διευθυντών επικουρίας. Διευθυντές που
επικουρούν, ενώ από κάτω δεν υπάρχει κανείς. Αναβαθµίσατε και
δύο κλιµάκια σε διευθύνσεις.
Έχετε δει αυτή την περιβόητη φωτογραφία που θέλει να καυτηριάσει τη γραφειοκρατία στο δηµόσιο, που είναι ένας εργάτης
και σκάβει σε µια τρύπα και είναι από πάνω του πέντε διευθυντές
και κοιτάνε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό ακριβώς έχετε κάνει στον ΔΕΔΔΗΕ εσείς. Έχετε φέρει
έντεκα διευθυντές -καλοπληρωµένους αδρά- και από κάτω δεν
υπάρχουν συνεργεία. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και ο κόσµος φυσικά την πληρώνει. Η µεγάλη
πλειοψηφία των πολιτών µας, που δεν έχουν ρεύµα και ξεπαγιάζουν, τρώνε υποσχέσεις και τρώνε επιτελικό κράτος!
Και το ίδιο που κάνατε στον ΔΕΔΔΗΕ, κύριε Υπουργέ, το ίδιο
κάνετε τώρα και στην ΕΡΤ. Δύο µέρες τώρα, ενώ όλα αυτά συµβαίνουν στη χώρα, δεν χάνετε ευκαιρία εδώ να περάσετε λάχαλάχα και στα µουλωχτά αυτό το νοµοσχέδιο, να τριπλασιάσετε,
να υπερτριπλασιάσετε αµοιβές της διοίκησης και όσων έχουν
θέση ευθύνης. Μάλιστα, αυτοί οι οποίοι θα είναι σε θέση να αποφασίζουν ποιοι θα πάρουν και ποιοι δεν θα πάρουν είναι το ίδιο
το διοικητικό συµβούλιο, αυτοί οι οποίοι θα αποφασίζουν να αυξάνουν τις αµοιβές των εαυτών τους. Πού έχει ξαναγίνει αυτό;
Έως 4.650 θα παίρνουν τα στελέχη, µισθό γενικού γραµµατέα
υπουργείου δηλαδή, ενώ φυσικά υπάρχει και ο πρόεδρος και ο
διευθύνων σύµβουλος, κυρίως ο πρόεδρος, ο οποίος έχει τη
χάρη να είναι κολλητός του κ. Μητσοτάκη, να ήταν ο υπεύθυνος
Τύπου του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όσο ήταν
αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης και αµέσως µετά έγινε πρόεδρος
της ΕΡΤ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Ποτέ πουθενά. Σε ποια
ευρωπαϊκή χώρα, µόλις αναλαµβάνει κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός παίρνει τη δηµόσια τηλεόραση υπό τη δική του πολιτική ευθύνη και διορίζει τον άνθρωπό του για τα µέσα ενηµέρωσης
πρόεδρο; Και τώρα του δίνει τη δυνατότητα όχι να διπλασιάσει
τις αµοιβές του, όχι να τις τριπλασιάσει, αλλά να έχει τις αµοιβές
ανώτερου κρατικού λειτουργού.
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Ακούστε, τον µισθό του προέδρου του Αρείου Πάγου θα έχει.
Γιατί; Διότι τα έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Διότι προστάτευσε τον
Πρωθυπουργό στις κρίσιµες στιγµές. Διότι έχει εξαφανίσει όλα
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Διότι έχει επιβάλει ένα καθεστώς λογοκρισίας. Διότι έχει εξαφανιστεί ο πλουραλισµός. Διότι
έβγαλε ντιρεκτίβα και την τοιχοκόλλησε στην αίθουσα σύνταξης
την ηµέρα που έγινε το γλέντι στην Ικαρία, µην τυχόν και προβληθούν σκηνές και µην τυχόν και προβληθεί η φωτογραφία του
κ. Λιγνάδη µε άλλους. Ποιοι άλλοι είναι αυτοί; Να µας πείτε εσείς
ποιοι άλλοι είναι αυτοί. Αυτά είναι.
Και έρχεται τώρα να εξισώσει τον µισθό του. Αυτό κάνετε σήµερα εδώ. Και όχι µόνο το κάνετε αυτό, αλλά ήρθα εγώ στη
Βουλή και ζήτησα την προηγούµενη εβδοµάδα από τον κ. Μητσοτάκη να βάλουµε µια κόκκινη γραµµή και να πούµε «ωραία,
δεν θα παίζουµε το παιχνίδι της κολοκυθιάς, έκανες, έκανα».
Προφανώς δεν συγκρίνονται αυτά που γίνονται σήµερα στην
ΕΡΤ, µε αυτά που έχουν γίνει από όλες τις κυβερνήσεις. Αλλά
όταν εγώ λέω να βάλουµε µια κόκκινη γραµµή και να πούµε
«ελάτε, από εδώ και στο εξής να συµφωνήσουµε ότι θα εκλέγεται
η διοίκηση της ΕΡΤ µε τη συναίνεση της µεγάλης πλειοψηφίας
των κοµµάτων και ότι η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας µε
ισχυρή πλειοψηφία 4/5 θα επιλέγει τον πρόεδρο και τη διοίκηση
της ΕΡΤ, να κάνουµε µια νέα αρχή», µας γράφετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας. Γιατί; Γιατί πιστεύετε ότι µπορείτε,
γιατί πιστεύετε ότι µπορείτε να τα κάνετε αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι µπορείτε. Ο κόσµος βλέπει. Ο
κόσµος κρίνει.
Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα ψηφίζετε για τα «golden boys». Σε
λίγο θα ψηφίσετε και ένα άλλο νοµοσχέδιο, αν δεν κάνω λάθος,
που αφορά αυξήσεις αµοιβών στην ΑΑΔΕ. Και εκεί αυξήσεις
αµοιβών επιτελικών στελεχών. Βολεύετε διαρκώς ανθρώπους.
Αυτή είναι η δουλειά σας. Όµως, ο µέσος πολίτης έχει αρχίσει
να βιώνει την αδυναµία του κράτους να τον προστατεύσει στοιχειωδώς απέναντι στις δυσκολίες που περνά. Ο µέσος πολίτης
έχει αρχίσει και σας παίρνει χαµπάρι.
Από τη στιγµή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, που όχι µόνο αγνοείτε το τι συµβαίνει στην ελληνική
κοινωνία και έρχεστε εδώ, δήθεν στα κρυφά -αλλά τίποτα δεν θα
µείνει κρυφό- να ψηφίσετε αµοιβές στα «golden boys» της ΕΡΤ
και δώρα στους καναλάρχες, µπας και σωθείτε, από τη στιγµή
που δεν δέχεστε καν να τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία που
καταθέσαµε, ώστε από εδώ και στο εξής να υπάρχει η δυνατότητα µιας συναινετικής εκλογής διοίκησης, ώστε η δηµόσια τηλεόραση να είναι δηµόσια τηλεόραση και όαση πλουραλισµού,
εµείς δεν κρίνουµε ότι έχει κανένα µα κανένα νόηµα να παραµείνουµε σε αυτή τη διαδικασία εδώ στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας καταγγέλλουµε, κύριε Λιβάνιε, σας καταγγέλλουµε και
εσάς, κυρίως τον κ. Μητσοτάκη που τα ενορχηστρώνει όλα αυτά,
και θα αποχωρήσουµε από τη διαδικασία ψήφισης. Σε λίγο θα
εξηγήσω και στον Πρόεδρο της Βουλής ότι αυτό δεν µπορεί να
συνεχιστεί. Η Βουλή δεν µπορεί να µπει ούτε στον πάγο ούτε
στην καραντίνα. Στη Βουλή θα υπάρχει αντίλογος. Θα υπάρχει
δηµοκρατία και θα σέβεστε τη διαφορετική άποψη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από την Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αδαµοπούλου,
θα απαντήσει ο Υπουργός πρώτα.
Κύριε Υπουργέ, προφανώς δεν είναι η οµιλία σας, είναι µια ολιγόλεπτη απάντηση. Ορίστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Τσίπρας είπε αυτά που είπε και αποχώρησε και οφείλω να
συµφωνήσω µαζί του ότι αυτά που γίνονται στην ΕΡΤ όντως δεν
έχουν ξαναγίνει. Και δεν έχουν ξαναγίνει για έναν πολύ απλό
λόγο, διότι για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ΕΡΤ
έχει αναβαθµιστεί ποιοτικά, έχει νέο ανανεωµένο πρόγραµµα,
έχει ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο µπορείς πολύ εύκολα να το
δεις και έχει βάλει στην άκρη λογικές και νοοτροπίες του παρελ-
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θόντος. Και όντως αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
Τι γινόταν στην ΕΡΤ; Το είπαµε και το ξαναλέµε και θα το ξαναλέµε. Έχουµε από τη µία τη σηµερινή ΕΡΤ, που έχουµε αναλύσει και έχουµε συζητήσει πολλές φορές το θέµα µε το χαρτάκι,
που έχει παίξει µια είδηση µε τρόπο που κρίθηκε από την ίδια ως
κατάλληλος και έχουµε µια ΕΡΤ πριν δύο-τρία χρόνια που ενώ
επί τρεις µέρες όλη η Ελλάδα ασχολιόταν µε φωτογραφίες από
διακοπές του κ. Τσίπρα δέκα µέρες µετά το Μάτι, δεν εµφανιζόταν, δεν είχε συµβεί ποτέ.
Είχαµε µια ΕΡΤ στην οποία κεντρικός παρουσιαστής ενηµερωτικότατης εκποµπής έδινε εντολές σε συµπαρουσιαστές ότι «θα
µιλάνε οι Υπουργοί όση ώρα θέλουν και µην τολµήσετε να τους
διακόψετε». Έχουµε εκποµπές όπου παραµονές εκλογών βγάζανε σατιρικά µε τις καταστροφές που έρχονται, εάν κερδίσει το
τότε κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Είχαµε συγκυβέρνηση και συνδιοίκηση συνδικαλιστών στο να αποφασίζουν τι θα
παίζει και τι δεν θα παίζει και πόση ώρα θα παίζει. Αυτά είχαµε.
Αυτή ήταν η ΕΡΤ τότε, µια τηλεόραση η οποία όχι µόνο µεγέθυνε τις παθογένειες που οδήγησαν στην κατάστασή της, τις
έκανε ακόµα πιο εµφανείς και πέσανε ξαφνικά όλοι στον πειρασµό της πρώτης φοράς -δήθεν- Αριστεράς να ελέγξουνε τα
µέσα. Και προσπαθήσανε να τα ελέγξουν και µε τον διαγωνισµό,
µε το περιβόητο Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, µε τις τέσσερις
άδειες, οι οποίες έγιναν έξι, µετά έγιναν επτά οι άδειες, µε τα βοσκοτόπια, µε όλο αυτό. Έρχεται η ώρα και γι’ αυτό όµως.
Άκουσα να λέει ο κ. Τσίπρας για το επιτελικό κράτος και τη συνηθισµένη ειρωνεία που έχει. Να του υπενθυµίσω ότι όταν τον
Ιανουάριο του 2015 ορκίστηκε Πρωθυπουργός, η ΕΡΤ υπαγόταν
στον ίδιο και την κράτησε. Ο πρώτος Υπουργός Επικρατείας της
Κυβέρνησής του ήταν ο Νίκος Παππάς και είχε την εποπτεία της
ΕΡΤ. Άρα, στον Πρωθυπουργό υπαγόταν. Το έχει ξεχάσει αυτό.
Να πούµε, λοιπόν, ότι µας άσκησε µια κριτική για ποιον λόγο,
λέει, κλείσαµε τον εθνικό δρόµο, για ποιον λόγο διευκολύνουµε
τους παραχωρησιούχους. Να υπενθυµίσω, λοιπόν, ότι στις 22 Δεκεµβρίου του 2017, επί κυβέρνησης πρώτης φοράς Αριστεράς µε ένα χιόνι το οποίο να ήταν το 15% από αυτό που έπεσε τις
τελευταίες µέρες, να ήταν το 30%, να ήταν το 40%;- από τις 2’
το µεσηµέρι ξεκινάνε προβλήµατα στο εκατοστό εικοστό έκτο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας. Στις 5.10’ το απόγευµα αρχίζει να γίνεται πιο έντονο το πρόβληµα. Στις 6.30’το
απόγευµα αρχίζει και κλείνει η κυκλοφορία και µπλοκάρουν µέσα
αυτοκίνητα και ουρές χιλιοµέτρων. Είχαµε και εγκλωβισµένα αυτοκίνητα. Το δε αποκορύφωµα είναι ότι για κάποιον περίεργο
λόγο σε µία άλλη κυβέρνηση στις 8 Ιανουαρίου του 2019 -µάλλον
δεν πρέπει να ήταν η ίδια κυβέρνηση µε αυτή του κ. Τσίπρα- ο
τότε Υπουργός εµφανιζόταν και έκλεινε την εθνική οδό, τη νέα
οδό, από τη γέφυρα Καλυφτάκη µέχρι τη Λαµία, πάλι για λόγους
πρόληψης, αφού είχαν αρχίσει οι εγκλωβισµοί.
Έχουµε, λοιπόν, το εξής παράδοξο. Δρα η Κυβέρνηση προληπτικά; «Γιατί το κάνετε;». Θα έπρεπε δηλαδή να έµενε ανοιχτός
ο δρόµος -κάποιοι ακούσαµε και τις προσωπικές εµπειρίες ανθρώπων- να εγκλωβιστούν αυτοκίνητα, να µείνουν άνθρωποι
µέσα, ώστε να έρθουν µετά οι ίδιοι που σήµερα λένε «γιατί κλείσατε τον δρόµο» να λένε «γιατί δεν τον κλείσατε και γιατί αφήσατε τους ανθρώπους να παγώσουν;». Είναι οι ίδιοι που σε
οποιοδήποτε προληπτικό µέτρο παίρνουµε λένε «γιατί το παίρνετε;» γιατί πλήττονται διάφοροι κλάδοι της οικονοµίας. Το έκαναν µε την εστίαση. Υπήρχαν κορυφαίοι Βουλευτές του κ.
Τσίπρα, οι οποίοι λέγανε: «γιατί κλείνετε την εστίαση; Θα καταστραφεί ο κόσµος, αν κλείσετε την εστίαση». Και µετά από δύο
µέρες οι ίδιοι άνθρωποι έρχονταν και εγκαλούσαν την Κυβέρνηση «γιατί δεν κλείσατε την εστίαση και έγινε έκρηξη των κρουσµάτων;».
Είναι πολύ εύκολο να λες σε όλα όχι, πραγµατικά.
Το είπα και χθες, θα το πω και σήµερα –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε-, ότι ουδέποτε έχει πει κανείς από την Κυβέρνηση ότι και
στη διαχείριση του χιονιά είµαστε απολύτως ικανοποιηµένοι.
Όµως, αυτό που λέµε είναι ότι τουλάχιστον στο κοµµάτι των µετακινήσεων…
Παρεµπιπτόντως, ο κ. Μητσοτάκης µπορεί και κατεβαίνει µε
τα πόδια από το σπίτι προς το Μέγαρο Μαξίµου. Ο κ. Τσίπρας,
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απ’ ό,τι θυµάµαι δεν το είχε κάνει. Κάτι κλούβες είχε στην Ηρώδου Αττικού και µπλόκαραν την κίνηση.
Είπαµε, λοιπόν, να περιοριστούν οι άσκοπες µετακινήσεις. Φυσικά! Παρά τα µέτρα που ισχύουν για τον περιορισµό της πανδηµίας, υπάρχουν δυνατές µετακινήσεις. Αυτές έπρεπε να
περιοριστούν. Ο κόσµος έπρεπε χθες, ειδικά χθες, να είναι στο
σπίτι. Και αυτό τον ενοχλεί; Με πάγο έξω θα έπρεπε να κυκλοφορούν ηλικιωµένοι άνθρωποι;
Γι’ αυτό και χθες αναβλήθηκαν οι εµβολιασµοί στην Αττική. Γι’
αυτό έχει δείξει η Κυβέρνηση µια προνοητικότητα, η οποία –αν
µη τι άλλο- νοµίζω ότι δεν έχει συµβεί τα περισσότερα χρόνια.
Για να µην υπενθυµίσω την ιστορία της 23ης Ιουλίου του 2018,
που η προνοητικότητα της κυβέρνησης ήταν στις 12 τα µεσάνυχτα να κάνει σύσκεψη τηλεοπτικών συνεργείων λέγοντας τι ώρα
θα πετάξουν τα αεροπλάνα, ενώ είχε σβήσει η φωτιά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, κλείστε όµως παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Όντως, είναι εντελώς διαφορετικό το µοντέλο αντίληψης και διοίκησης µιας κρίσης και αυτό το µοντέλο εµείς το υπηρετούµε.
Θα κάνουµε τις διορθώσεις όπου χρειάζεται. Βλέπουµε τα λάθη
και συνεχίζουµε, προκειµένου να µπορέσουµε να παρέχουµε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ήθελα να κάνω
µια ανακοίνωση προς το Σώµα:
Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Τουρισµού, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Εσωτερικών, καθώς και οι Υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν
στις 17-2-2021 σχέδιο νόµου: «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συµβούλιο Αποδήµου Ελληνισµού και ρύθµιση θεµάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και
ανθρωπιστικής βοήθειας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Πήρα ήδη µία ώρα παράταση, συνεννοούµενος µε τον Πρόεδρο, γιατί είχαµε πει ότι στη 1’ το µεσηµέρι θα ξεκινούσε το
άλλο νοµοσχέδιο. Με τις οµιλίες των Αρχηγών, οι οποίοι αρχίζουν
και δεν ξέρουν πότε τελειώνουν –όλοι οι Αρχηγοί µηδενός εξαιρουµένου-, φύγαµε από τον προγραµµατισµό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μη σηκώνετε τα χέρια σας, γιατί δεν ήσασταν µέσα στην Αίθουσα. Ακούστε.
Τον λόγο έχει τώρα η τρεις φορές αναβληθείσα ερχόµενη στο
Βήµα κ. Αδαµοπούλου, που είναι η µόνη από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που δεν έχει κάνει χρήση της δευτερολογίας της.
Μετά –γιατί κατάλαβα ότι θέλετε να απαντήσετε σε όσα ακούσατε από τον κ. Τσίπρα- παρ’ ότι έχετε κάνει χρήση της δευτερολογίας, για τρία λεπτά θα έχει τον λόγο όποιος από τους
υπόλοιπους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους το επιθυµεί.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καππάτο µου,
πέραν από τις 2’ το µεσηµέρι δεν πάµε µε τίποτα. Αυτό σηµαίνει
ότι στις 1.30’ σταµατάµε, γιατί θέλουµε και µισή ώρα για ψηφοφορία.
Οπότε, λυπούµαι, αλλά οι εισηγητές δεν θα κάνουν δευτερολογία, εκτός αν το επιτρέψει ο χρόνος. Η εντολή από τον Πρόεδρο της Βουλής είναι ότι στις 2’ το µεσηµέρι ξεκινά το
νοµοσχέδιο του κ. Σταϊκούρα. Μακάρι να υπάρξει χρόνος, οπότε
θα σας δώσω τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Αυτό το οποίο βλέπουµε όλοι και οµολογούµε όλοι είναι ότι τα
ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι εδώ και δεκαετίες κοµµάτι του τριγώνου
της ολιγαρχικής αµαρτίας «εργολάβοι-τραπεζίτες-µιντιάρχες». Η
δηµόσια ραδιοτηλεόραση βλέπουµε να ελέγχεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται πάντοτε σε αγαστή συνεργασία µε αυτό το τρίγωνο. Στα δε χρόνια των µνηµονίων οι
εργολάβοι πτώχευσαν, κατά συνέπεια πτώχευσαν και οι τράπεζες. Όπως ήταν φυσιολογικό, καταποντίστηκαν και τα κανάλια
και οι ραδιοφωνικοί σταθµοί και οι εφηµερίδες, καθώς η µοναδική πηγή εσόδων των ΜΜΕ ήταν οι παχυλές διαφηµίσεις των
πτωχευµένων τραπεζών και διαφόρων βασικά κρατικοδίαιτων και
κατ’ επίφαση ανεξάρτητων οργανισµών, όπως είναι ο ΟΠΑΠ.
Έτσι, λοιπόν, αυτά τα κέντρα ελέγχουν πλήρως τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και µάλιστα µε χρήµατα που τους εξασφαλίζει
η ίδια η τρόικα. Είναι γεγονός ότι όποιος τίµησε το περιβόητο
«ΟΧΙ» στο δηµοψήφισµα δαιµονοποιήθηκε µε αυτόµατο µηχανισµό από τα πτωχευµένα ΜΜΕ γιατί έτσι ξεπληρώνουν τα γραµµάτιά τους στους πτωχευµένους τραπεζίτες, µε αποτέλεσµα να
έχουµε αναγάγει το ψέµα και τη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας σε µία υψηλή τέχνη, σε µία υψηλή κοπτοραπτική.
Με στόχο, λοιπόν, ακριβώς να καταστεί απαραβίαστο το δικαίωµα της πρόσβασης όλων στην αλήθεια και στην ελευθερία της
έκφρασης και µε σκοπό να µετατραπούν τα ΜΜΕ από µηχανισµούς προπαγάνδας σε διαύλους επικοινωνίας, ενηµέρωσης αντικειµενικής, αµερόληπτης και δηµιουργικής, ως ΜέΡΑ25 στο
πρόγραµµά µας προβλέπουµε τη θεσµοθέτηση του Διαβουλευτικού Συµβουλίου Κληρωτών και Εκλεγµένων Πολιτών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τα ΔΙΑΣΚΕΠ, που θα έχουν τα εξής καθήκοντα:
Πρώτον, θα επαναξιολογούν τα κριτήρια για να αποκτάται η
τηλεοπτική άδεια, µε έλεγχο στη βάση ποιοτικών κριτηρίων, δεύτερον, την κοινωνικοποίηση της ΕΡΤ, η οποία για να αποκτήσει
πραγµατικά δηµόσιο χαρακτήρα θα πρέπει να διοικείται από διοικητικό συµβούλιο, το οποίο θα εκλέγεται από αυτά τα Συµβούλια Εκλεγµένων και Κληρωτών Πολιτών και θα λογοδοτεί
αποκλειστικά σε αυτό το συµβούλιο, χωρίς την παραµικρή παρέµβαση της Κυβέρνησης, και τρίτον τη µετατροπή του εθνικού
οπτικοακουστικού αρχείου σε αυτοτελή δηµόσιο φορέα υπό την
επίβλεψη του ΔΙΑΣΚΕΠ µε επιστηµονικό προσωπικό, που ακριβώς θα διασφαλίζει την αξιοποίηση και τη διαφύλαξη αυτού του
αρχείου.
Εν όψει, λοιπόν, αυτής της πρότασης που κάνουµε, η τροπολογία που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη δήθεν διαφανέστερη
και συναινετική στελέχωση της Διοίκησης της ΕΡΤ –που προτείνει να ορίζεται από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής µε πλειοψηφία 4/5- θεωρούµε ότι είναι µια προσχηµατική
τροπολογία.
Μας κάνει τροµερή εντύπωση το ότι προτείνει αυτή ακριβώς
την πλειοψηφία, όταν στη συνταγµατική Αναθεώρηση που έλαβε
χώρα πέρυσι, τελικά αναφορικά µε τον καθ’ ύλην αρµόδιο φορέα
για την εποπτεία και τον έλεγχο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
που είναι το ΕΣΡ, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ της αναθεώρησης και
µάλιστα επί το χείρον σε σχέση µε την πλειοψηφία που απαιτείται
και υπερψήφισε να πέσει στα 3/5, στην ίδια γραµµή µε τη Νέα
Δηµοκρατία.
Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε ότι η ΕΡΤ από την εκάστοτε κυβέρνηση µετατρέπεται σε ένα φερέφωνο κυβερνητικό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ
θεωρεί την ΕΡΤ προνοµιακό του πεδίο. Ποντάρει ακριβώς πάνω
στους αυτοµατισµούς των προοδευτικών πολιτών. Θυµούνται
όµως πολύ καλά οι πολίτες πως ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς µετέτρεψε
την ΕΡΤ σε κοµµατικό του φερέφωνο.
Ταυτόχρονα, λόγω των σηµειωµάτων γραµµής στην αίθουσα
σύνταξης της ΕΡΤ, που πριν λίγες µέρες κυκλοφόρησε στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης, θεωρούµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να
καρπωθεί το momentum της είδησης. Γι’ αυτό και η τροπολογία
του είναι προσχηµατική. Θα µπορούσε αυτή ακριβώς την τροπολογία να την περάσει πριν από ενάµιση χρόνο που ήταν κυβέρνηση µέσω ενός νοµοθετήµατος.
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, απορρίπτουµε την τροπολογία και
θεωρούµε ότι η µόνη πραγµατικά λύση για µία αδέσµευτη και
αµερόληπτη ΕΡΤ είναι η κοινωνικοποίησή της, για να αποκτήσει
ένα πραγµατικά δηµόσιο χαρακτήρα και να λειτουργεί ακηδεµό-
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νευτα ακριβώς από αυτά τα συµβούλια.
Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει
εν όψει ακριβώς των αντίξοων καιρικών συνθηκών της χώρας
µας. Καταθέτουµε τροπολογία σχετικά µε την µόνιµη ένταξη των
διανοµέων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, των εργαζοµένων οδηγών δικύκλου, ταχυδιανοµέων και ταχυµεταφορέων.
Είναι ένα επάγγελµα ιδιαίτερα αυξηµένης επικινδυνότητας. Ξέρουµε ότι στη χώρα µας οι δρόµοι πάσχουν από κακοτεχνίες,
είναι κακοσυντηρηµένοι. Είναι ένα επάγγελµα ιδιαίτερα επιρρεπές στα τροχαία ατυχήµατα, στα εργατικά ατυχήµατα τα οποία
µάλιστα δεν αποζηµιώνονται καν από τον εργοδότη, δεν έχουν
ούτε αυτή τη διασφάλιση. Είναι ιδιαίτερο το άγχος και η ένταση
που αντιµετωπίζουν αυτά τα επαγγέλµατα.
Καταγγέλλουµε βεβαίως το γεγονός ότι βιντεοσκοπήθηκε διανοµέας χθες, µέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, να πηγαίνει
να παραδώσει παραγγελία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση όχι µόνο να κάνει δωράκια
και χατίρια σε ιδιώτες, να χαρίζει στον διαχειριστή της εθνικής
οδού Αθηνών - Λαµίας ένα εκατοµµύριο ευρώ µε το να αναλαµβάνει η ίδια την πολιτική ευθύνη για την απόφαση να κλείσει την
εθνική οδό και να κάνει χατίρια στους µιντιάρχες, αλλά επιτέλους
να βγάλει για µία φορά το κοινωνικό της πρόσωπο απέναντι σε
ένα επάγγελµα, το οποίο µαστίζεται και το οποίο θέτει σε κίνδυνο
την υγεία, τη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα αυτών των πολιτών, αυτών των εργαζοµένων.
Σας καλούµε, λοιπόν, να υπερψηφίσετε την τροπολογία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καληµέρα και από
εµένα.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος για δύο λεπτά –όπως µου είπε
ο κ. Κακλαµάνης- και µετά είναι ο κ. Σκανδαλίδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο αξιότιµος Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, βεβαίως, µε αφορµή το νοµοσχέδιο για τις ρυθµίσεις στα µέσα ενηµέρωσης, ενσωµάτωσε και την κριτική του για το αποτύπωµα της
κακοκαιρίας στη χώρα µας.
Είναι σύνηθες φαινόµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αντιπολιτεύσεις µετά από µια θεοµηνία, µετά από έντονα καιρικά
φαινόµενα και τα προβλήµατα που φυσιολογικά τέτοιου είδους
καιρικά φαινόµενα δηµιουργούν, να ασκούν µια αντιπολίτευση,
συνήθως όµως στείρα και καταστροφική.
Δηµιούργησε προβλήµατα η τελευταία κακοκαιρία; Ασφαλώς.
Όµως, µε το να ξιφουλκείς εναντίον της Κυβέρνησης, όταν προσφάτως έχεις φύγει από τη διακυβέρνηση της χώρας και δεν
έχεις να επιδείξεις έργο στο συγκεκριµένο τοµέα, είναι ελάχιστα
πειστική η κριτική. Δηλαδή, θα έπειθε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση σήµερα, αν µας έλεγε σε τι κατάσταση κληροδότησε τον
Οργανισµό της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ και τα λοιπά τον Ιούλιο του 2019,
µε ποια αξία ανέλαβε αυτόν τον οργανισµό και σε τι αξία τον παρέδωσε. Απολύτως απαξιωµένο. Ούτε στο 1/4 της χρηµατιστηριακής αξίας δεν ήταν η ΔΕΗ. Ήταν τότε που η ΔΕΗ είχε έλλειψη
υλικών σε κολώνες, σε µετρητές, σε ηλεκτρολογικό υλικό.
Και βεβαίως, δεν µας λέει η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση –µιας και η συζήτηση σήµερα γίνεται για την υπογειοποίηση των δικτύων- σε τι βαθµό προχώρησε αυτό το ζήτηµα της
υπογειοποίησης καλωδίων επί τεσσεράµισι χρόνια.
Είναι ζήτηµα; Βεβαίως είναι ζήτηµα η υπογειοποίηση του δικτύου και όλων των δικτύων. Βεβαίως είναι έργο αναπτυξιακό,
γιατί περιορίζει τις βλάβες, γιατί τις εντοπίζει πιο εύκολα, γιατί
αφήνει λιγότερο αρνητικό αποτύπωµα στην οικονοµία. Βεβαίως
είναι έργο αισθητικό. Βεβαίως είναι έργο τεχνολογικό η υπογειοποίηση των δικτύων. Όµως, όταν δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα, δεν µπορείς να κουνάς το δάχτυλο.
Βεβαίως βλέπουµε ότι χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε, εκσυγχρονισµό και το νοµοθετικό πλαίσιο. Βεβαίως οι ΔΕΚΟ αλλά και όλοι
οι οργανισµοί και όλες οι εταιρείες χρειάζονται µεγαλύτερο συντονισµό, για να σκάβουν ταυτοχρόνως –αυτό που λέει ο πολίτηςγια να µην έχουµε και τις κακοτεχνίες στους δρόµους. Βεβαίως
πρέπει να είναι πλήρης η αποκατάσταση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βεβαίως το πλαίσιο συνεννόησης µεταξύ ΟΤΑ και δασαρχείων
και άλλων συναρµόδιων υπηρεσιών πρέπει να επαναµελετηθεί
και να αλλάξει. Όµως, όταν στο ζήτηµα εκσυγχρονισµού της
ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, στο ζήτηµα των δικτύων, στο ζήτηµα της υπογειοποίησης δεν έχεις να επιδείξεις κανένα έργο, ας είναι η κριτική
πιο λογική, ας είναι η κριτική περισσότερο τεκµηριωµένη, ας είναι
η κριτική περισσότερο δίκαιη.
Η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τα προβλήµατα. Όλα τα συνεργεία
του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στο δρόµο επί σαράντα οκτώ ώρες, µε
πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αποκαθίστανται οι ζηµιές και
η παροχή ρεύµατος και σε κάθε περίπτωση αυτά τα ζητήµατα
δεν προσφέρονται για εύκολη αντιπολίτευση.
Αυτά τα ζητήµατα, κύριε Πρόεδρε, απαιτούν προγραµµατισµό,
σχεδιασµό και υλοποίηση, προκειµένου να εκσυγχρονιστούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Σκανδαλίδης, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, είναι εκπληκτικό αυτό που ζήσαµε αυτές τις
στιγµές. Νοµίζω ότι βρισκόµαστε σε ένα θέατρο παραλόγου.
Ακούσαµε τον κ. Τσίπρα και την απάντηση του κυρίου Υπουργού.
Και οι δύο περιγράφουν δύο εποχές. Ο κ. Τσίπρας την εποχή της
Νέας Δηµοκρατίας, το σήµερα, ο κ. Λιβάνιος την εποχή του κ.
Τσίπρα.
Δύο εποχές τόσο όµοιες, τόσο ταυτόσηµες σαν να βλέπουµε
το Μάτι εναντίον του χιονιά, σαν να βλέπουµε την ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της ΕΡΤ της Νέας Δηµοκρατίας. Ο ίδιος τύπος διακυβέρνησης, δύο διαφορετικά αντιµαχόµενες πλευρές πάνω
στην ίδια πολιτική, στον ίδιο βιασµό της δηµοκρατίας, στην ίδια
αδυναµία αντιµετώπισης των προβληµάτων της χώρας.
Εγώ δεν θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, υπεύθυνη τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που αποχώρησε, καθώς ο πρότερος βίος
επί του θέµατος δεν τη δικαιολογεί. Όµως, πρέπει να πω για την
Κυβέρνηση να µην αναφέρεται στο παρελθόν, γιατί είτε έδειχνε
είτε νόµιζε είτε έλεγε ότι ήταν πανέτοιµη και δεν υπήρχε ούτε
προγραµµατισµός ούτε σχέδιο ούτε ικανότητα αντίδρασης µπροστά στις δυσκολίες.
Επί δύο µέρες, κύριε Υπουργέ, η Πολιτική Προστασία παρακολουθούσε τα προβλήµατα χωρίς ουσιαστικά να παρεµβαίνει.
Έκλεισαν την εθνική οδό και νόµιζαν ότι έκαναν το καθήκον τους.
Έµειναν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύµα, κάποιες περιοχές µάλιστα για τριάντα έξι ώρες και πολλές χιλιάδες σπίτια χωρίς νερό
για δώδεκα ώρες. Αυτό λέγεται αποτυχία για κάτι που περιµένατε
και δεν ετοιµαστήκατε και κανείς, κανένα µέσο µαζικής ενηµέρωσης, καµµιά επικοινωνιακή καταιγίδα δεν µπορεί να τη δικαιολογήσει.
Το επιτελικό κράτος απογυµνώθηκε -σας το είπα και χθες ίσως
µε πιο σκληρά λόγια- γιατί κυβερνά µε έναν τρόπο που δεν ταιριάζει ούτε στην εποχή ούτε στις ανάγκες αυτής της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκανδαλίδη.
Ο κ. Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος έχει
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήσαµε όλες αυτές τις µέρες µια απίστευτη υποκρισία από το
σύνολο των αστικών κοµµάτων, πρώτα από όλα από την Κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνηµα Αλλαγής, την Ελληνική Λύση, τα
οποία µέχρι στιγµής τουλάχιστον δεν γνωρίζουµε τι ακριβώς ψηφίζουν. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που ενσωµατώνει µία ευρωπαϊκή οδηγία άκρως αντιδραστική, επικίνδυνη για τις λαϊκές
ελευθερίες, που φιµώνει κάθε προοδευτική, ριζοσπαστική σκέψη
και έκφραση. Και µέχρι στιγµής δεν ξέρουµε -τελειώνει η συζήτηση του νοµοσχεδίου- τελικά τι ακριβώς ψηφίζουν. Στρουθοκαµηλίζουν, αν εξαιρέσεις την Κυβέρνηση που φέρνει το νοµοσχέδιο, βέβαια.
Παρά την προσπάθεια του κ. Λιβάνιου να µας πείσει ότι το
άρθρο 8 δεν απευθύνεται στους καλλιτέχνες, η πραγµατικότητα
για την εφαρµογή του «τροµονόµου» και στην τέχνη δεν παίρνει
καµµιά απολύτως παρερµηνεία. Στο συγκεκριµένο άρθρο και στο
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άρθρο 32 του νοµοσχεδίου εµπεριέχεται και εµπλουτίζεται ο ευρωπαϊκός «τροµονόµος», όπου µε βάση τα συγκεκριµένα άρθρα
απαγορεύεται οποιοδήποτε υλικό να ανεβαίνει στο διαδίκτυο
από δηµιουργό, καλλιτέχνη, ή ακόµα και από οποιονδήποτε χρήστη, γιατί εµπεριέχει υποκίνηση βίας, µίσους και δηµόσια πρόσκληση σε τροµοκρατικό έγκληµα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν παίρνει κανένας θέση, µόνο «θα δούµε
στο τέλος, επιφυλασσόµαστε». Ήταν όλοι!
Και ο κ. Τσίπρας που ήρθε εδώ -πράγµατι ένα θέατρο του παραλόγου- επί δεκαπέντε λεπτά, είκοσι λεπτά δεν είπε απολύτως
τίποτα για τον «τροµονόµο» και την εφαρµογή του στην τέχνη.
Δεν είπε τίποτα για την ευρωπαϊκή οδηγία, για το άρθρο 8, για
το άρθρο 32. Γι’ αυτό και αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την έκαναν µε ελαφρά πηδηµατάκια και πέταξαν την µπάλα στην κερκίδα. Αυτό έκαναν.
Δύο πράγµατα συγκρατήσαµε από την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα. Το πρώτο ποιο είναι; Ότι επανέφερε –επαναφέρει συνέχεια,
το έκανε και σήµερα- τον βασικό πυρήνα της προπαγανδιστικής
πολιτικής της Κυβέρνησης, ότι πρέπει –λέει- να στηριχθούν όλες
οι επιχειρήσεις. Ε, δεν είναι όλες οι ίδιες! Είναι ίδιες οι επιχειρήσεις των καναλαρχών, των µιντιαρχών µε την εστίαση, µε τους
µαγαζάτορες, µε τον µπακάλη της γειτονιάς και πρέπει να πάρουν άλλα 3,5 εκατοµµύρια ευρώ χώρια όλα τα άλλα τα δεκάδες
εκατοµµύρια ευρώ που πήραν;
Να, λοιπόν, πώς συγκλίνουν η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ
στον βασικό πυρήνα -δηλαδή τι;- να ενισχύσουµε τους µεγάλους
επιχειρηµατικούς οµίλους, τους µιντιάρχες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µε αυτό ολοκληρώστε, κύριε Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Και το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε,
είναι αυτό µε το άρθρο 8, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε για αυτόν
ακριβώς τον λόγο, γιατί δεν ήθελε να κάτσει εδώ και να πάρει
θέση, ενώ αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την έχει ψηφίσει και την έχει στηρίξει. Έχει στηρίξει τον «τροµονόµο» και τον Ποινικό Κώδικα µέχρι σήµερα.
Ας βγάλει, λοιπόν, ο λαός τα δικά του συµπεράσµατα. Ανατροπή αυτών των πολιτικών από οποιοδήποτε αστικό κόµµα και
αν προέρχεται!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Και τώρα πάµε στον κ. Σπανάκη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς δεν θα µιλήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε εξαντλήσει
κάθε χρόνο. Δεν σας είδα ούτε µε ειδοποιήσατε. Εγώ πήρα από
τον προηγούµενο Προεδρεύοντα την εξής…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ένα τρίλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ως τι να µιλήσετε;
Συγγνώµη, είστε ειδικός αγορητής. Δεν υπάρχει χρόνος για τους
ειδικούς αγορητές αυτή τη στιγµή, για κανέναν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
δεν µπορώ να µιλήσω για τρία λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Είναι ο κ. Μυλωνάκης. Αν έρθει ο κ.
Μυλωνάκης…
Αυτή τη στιγµή δεν µπορώ εγώ να παραβιάσω τον Κανονισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ο κ. Μυλωνάκης είναι στην επιτροπή, γι’ αυτό σας ζητάω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
Συγγνώµη, κύριε Σπανάκη, αλλά θα µιλήσει ο συνάδελφος για
δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πραγµατικά σας ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Σαν έναν επίλογο σε αυτό το νοµοσχέδιο, δεν θα καταχραστώ
τον χρόνο.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, κλείνοντας αυτή τη συνεδρίαση και πριν
πάµε στην ψήφιση, να πω άλλη µια φορά, απευθυνόµενος κυρίως
στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, ότι ως Ελληνική Λύση νιώθουµε, πραγµατικά, πολύ χαρούµενοι που καταφέραµε χθες και
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απενεργοποιήσουµε τη βόµβα που πήγατε να βάλετε στα θεµέλια της Ελλάδος σκοπίµως ή όχι -αυτό είναι ένα άλλο θέµα- για
το θέµα της εθνικής µειονότητας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Τι λέτε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι, είπα ότι όχι, δεν σας καταλογίζω σκοπιµότητα, απλά το αποτέλεσµα θα ήταν το ίδιο. Ξέρετε,
µπορεί να µην έχει κάποιος πρόθεση, αλλά να προκαλέσει πολύ
µεγάλη ζηµιά. Δεν έχει σηµασία, το αποτέλεσµα µετράει.
Άρα, αποφύγαµε και απενεργοποιήσαµε αυτή τη βόµβα ως Ελληνική Λύση και νιώθουµε πολύ µεγάλη χαρά και περηφάνια για
αυτό.
Θέλω να πω κάποια πράγµατα τώρα δύο λεπτά σε σας. Κοιτάξτε λίγο το θέµα της πολυφωνίας στα κανάλια σοβαρά. Δεν
φτάνει το ΕΣΡ, κύριε Υπουργέ, γιατί;
Έρχεται το ΕΣΡ και τι λέει, κύριε Πρόεδρε, µε νόµο; Ότι πρέπει
τα κόµµατα να εκπροσωπούνται στα κανάλια µε βάση τουλάχιστον το ποσοστό που έχουν πάρει και τα λοιπά. Μάλιστα. Και
προσφεύγουν µετά τα κανάλια στο Σ.τ.Ε. και το Σ.τ.Ε. ακυρώνει
το ΕΣΡ.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να νοµοθετήσετε µε νόµο να είναι υποχρεωµένοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί να φιλοξενούν τους αντιπροσώπους της πατρίδος µας στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή
αντιπροσωπεύουµε κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα. Προσφεύγουν στο Σ.τ.Ε. και το Σ.τ.Ε. απορρίπτει την απόφαση του ΕΣΡ.
Δεν γίνεται δουλειά έτσι!
Θέλουµε, επίσης, να επισηµάνουµε ότι είναι πάρα πολύ οξύµωρο σε εποχές πολύ δύσκολες για τον κόσµο, για τους πολίτες,
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, πραγµατικά ενός οικονοµικού
«Αρµαγεδδώνα» να γίνονται τέτοια δώρα σε µεγαλοεπιχειρηµατίες ιδιοκτήτες καναλιών. Είναι τουλάχιστον προκλητικό –δεν θα
πω οξύµωρο- να νοµοθετείτε υπέρ αυτών και για τις παράλογες
απολαβές στην ΕΡΤ και στο ΑΠΕ.
Και θα κλείσω λέγοντας αυτό που σας είπαµε και χθες –το είπε
και ο Πρόεδρός µας, το είπαµε και στην εισήγησή µας τη βασική,
κύριε Λιβάνιε,-επειδή εκπροσωπείτε µια άλλη γενιά πολιτικών και
είστε µια άλλη γενιά ανθρώπων, ιδίως εσείς στο Υπουργείο. Δεν
σας το λέµε µε αντιπολιτευτική διάθεση, δηλαδή απλά για να µαλώνουµε, αλλά, πραγµατικά, αφήστε το αποτύπωµά σας στον
ευαίσθητο χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και κάντε τη
διαφορά εσείς για να υπάρχει ισονοµία! Δεν είναι δηµοκρατικό
αυτό που συµβαίνει. Και είµαι σίγουρος -επειδή είστε λογικός άνθρωπος και το αποδείξατε και χθες- ότι καταλαβαίνετε ότι µας
πνίγει το δίκιο και αυτό που συµβαίνει δεν είναι δηµοκρατικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τον χρόνο που
µου δώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία.
Ο κ. Κεγκέρογλου, έχει ειδοποιηθεί. Για να µην είµαι άδικος,
να δώσω και στον κ. Κεγκέρογλου δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά µόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ.
Πολύ σύντοµα θα ήθελα να υποστηρίξω τις τροπολογίες που
έχουµε καταθέσει ως Κίνηµα Αλλαγής. Αφορούν τους ραδιοφωνικούς σταθµούς, ένα πρόβληµα που είναι υπαρκτό σε αυτή τη
φάση. Έµµεσα το αναγνώρισε ο Υπουργός, αλλά θα ήθελα την
καθαρή τοποθέτησή του.
Υπάρχει πρόβληµα ή δεν υπάρχει; Και αν υπάρχει πρόβληµα,
γιατί το µεταθέτει µετά από δύο χρόνια που θα γίνει η αδειοδότηση; Θεωρώ ότι η πολιτεία οφείλει να λαµβάνει τα µέτρα τώρα.
Το ένα είναι ένα ζήτηµα τεχνικό για τις περιοχές που έχουµε
γεωµορφολογικές ιδιοµορφίες και πρέπει να διευκολυνθούν οι
σταθµοί να εκπέµπουν σε όλο τον νοµό για τον οποίο έχουν λάβει
άδεια ή νοµιµοποιούνται να το κάνουν -µε την έννοια ότι νοµίµως
λειτουργούν- και η άλλη περίπτωση αφορά σταθµούς που για
διάφορους λόγους δεν αδειοδοτήθηκαν και πρέπει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία επανεξέτασης, άροντας τα όποια γραφειοκρατικά
εµπόδια.
Θέλουµε, λοιπόν, και παρακαλούµε τον κύριο Υπουργό να τις
κάνει δεκτές ή να τοποθετηθεί αν το πρόβληµα είναι υπαρκτό και
όχι πάντως µε µετάθεση µετά από δύο χρόνια. Δεν είναι σωστό
αυτό.
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Κλείνοντας, να πω ότι στο νοµοσχέδιο αυτό, όπως είπαµε και
εισηγητικά, τα περισσότερα από τα άρθρα της οδηγίας που ενσωµατώνονται τα ψηφίζουµε, αλλά υπάρχουν κάποια τα οποία
δεν εφαρµόζονται ορθά και έχουν διατυπώσεις που εγείρουν ζητήµατα και δεν θα τα ψηφίσουµε.
Και βεβαίως, όσον αφορά τα άρθρα που είναι εκτός οδηγίας,
τα περισσότερα δεν ψηφίζονται, γιατί αφορούν ζητήµατα που
πρέπει να ρυθµιστούν µε διαφορετικό τρόπο µέσα στην πανδηµία και τη µεγάλη πίεση που νιώθει η κοινωνία µας και, βεβαίως,
γιατί αντιτίθενται και στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου. Το άρθρο 1
του νοµοσχεδίου λέει: «Αποκλειστικός σκοπός του νοµοσχεδίου
αυτού είναι η ενσωµάτωση της οδηγίας τάδε». Άρα, ή δεν ισχύει
το άρθρο 1 ή τα άλλα ζητήµατα προβλέπονται από την οδηγία.
Δεν ισχύει, λοιπόν, κάτι τέτοιο και εποµένως, η τοποθέτησή µας
είναι καθαρή µε συγκεκριµένες προτάσεις που καταθέσαµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Και για να είµαστε δίκαιοι, θα δώσω δύο λεπτά και στον κ. Καππάτο. Και θα κλείσει µετά µε την οµιλία του ο Υπουργός, εννοώ
αφού προηγηθούν οι τρεις συνάδελφοι. Τελευταίος θα µιλήσει
ο Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Καππάτο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει
µνήµη και θα ήθελα να του θυµίσω ότι επί πέντε χρόνια, επί τεσσεράµισι χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση, έφερε τη ΔΕΗ στα
όρια της χρεοκοπίας. Νοµίζω ότι µέσα σε ενάµιση χρόνο αυτό
δεν µπορεί να ξεχαστεί από τον ελληνικό λαό.
Η ΔΕΗ δεν έκλεισε, όµως, η ΔΕΗ ανδρώθηκε, δεν ανέβασε τα
τιµολόγια προς τους καταναλωτές, ίσα ίσα παρέµειναν σταθερά,
ενώ ανέβηκαν τα τιµολόγια προς τους παρόχους προς τη ΔΕΗ.
Άρα, νοµίζω και η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΜΗΕ µεγάλωσαν κατά την περίοδο του ενάµιση χρόνου διακυβέρνησης αυτής της χώρας.
Όλα τα υπόλοιπα –αν θέλετε- είναι για να δηµιουργούν εικόνες
εύκολες προς τον κόσµο.
Η χθεσινή συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, για το νοµοσχέδιο ήταν
πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά και αποκαλυπτική. Οι περισσότερες
τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης αντί να εστιάσουν στο ίδιο το
νοµοσχέδιο, κατέληξαν να σχολιάζουν πράγµατα που µικρή
σχέση έχουν µε το περιεχόµενό του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυο λεπτά θα κάνω, κύριε Πρόεδρε, δεν θα τα υπερβώ, θα
σταµατήσω στα δύο λεπτά.
Ακούσαµε από την Αντιπολίτευση σχολιασµούς για τη χιονόπτωση, κριτική για την απόφαση να κλείσει η εθνική οδός, η ίδια
εθνική οδός που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κράτησε ανοιχτή το 2017,
µε αποτέλεσµα να παγιδευτούν οι οδηγοί στα αυτοκίνητά τους
µέσα στα χιόνια για οκτώ ώρες.
Ακούσαµε από την Αντιπολίτευση απαξιωτικούς σχολιασµούς
για τις δηµοσκοπήσεις και τις µετρήσεις τηλεθέασης, οι οποίες,
επειδή δεν δικαιώνουν το αφήγηµα του ΣΥΡΙΖΑ για την ΕΡΤ, καταγγέλλονται συλλήβδην ως αναξιόπιστες.
Ακούσαµε από το πουθενά µετά από τεσσεράµισι χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προτάσεις για διοίκηση κοινής αποδοχής
στην ΕΡΤ, προτάσεις που γίνονται εκ των υστέρων, αφού είναι
γνωστό ότι η διοίκηση της ΕΡΤ και γενικά οι διοικήσεις οργανισµών θα καλύπτονται µετά από ανοιχτούς διαγωνισµούς.
Ακούσαµε για ένα ανυπόγραφο σηµείωµα στην ΕΡΤ, ένα σηµείωµα που θα µπορούσε να τυπώσει και να εµφανίσει ο οποιοσδήποτε και το οποίο αναδείχθηκε ως η «λυδία λίθος» για την
αξιολόγηση της ΕΡΤ συνολικά.
Ακούσαµε την Αντιπολίτευση από τη µία να µας κατηγορεί ότι
αδιαφορούµε για τους εργαζόµενους και τις θέσεις εργασίας στα
µέσα ενηµέρωσης και από την άλλη, να µας κατακρίνει για τα
µέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, στις οποίες απασχολούνται οι
ίδιοι οι εργαζόµενοι, όταν µάλιστα όλοι οι κλάδοι της οικονοµίας
έχουν ενισχυθεί αντίστοιχα. Μέχρι και κριτική για δήθεν προσπάθεια φίµωσης και λογοκρισίας της καλλιτεχνικής δηµιουργίας
ακούσαµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βέβαια, η οδηγία που ενσωµατώνουµε µε το νοµοσχέδιο αναθεωρήθηκε επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Για κάποιον περίεργο λόγο δεν είχε απευθυνθεί καµµία διαµαρτυρία στα
ευρωπαϊκά όργανα από την τότε κυβέρνηση για το περιεχόµενο
της οδηγίας, την οποία και ψήφισε στην Ευρωβουλή.
Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό ανταποκρινόµαστε, στεκόµαστε αντάξιοι των προσδοκιών των Ελλήνων
πολιτών προσαρµόζοντας τις νοµοθεσίες µας στις εξελίξεις, στις
ανάγκες των καιρών µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καππάτο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σπανάκης.
Κύριε Σπανάκη, επειδή δεν υπάρχει καθόλου χρόνος, παρακαλώ πολύ εσάς, αλλά και τους επόµενους συναδέλφους, να βάλετε δίπλα σας το ρολόι, δεδοµένου ότι δεν ακούτε το κουδούνι
λήξης του χρόνου οµιλίας σας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, κάτι που φανερώνουν οι πολιτικές του κινήσεις,
µε αποκορύφωµα τη σηµερινή αποχώρηση από τη συζήτηση και
ψήφιση ενός νοµοσχεδίου που αφορά την ενσωµάτωση µιας
οδηγίας. Άλλωστε, όλοι στο ελληνικό Κοινοβούλιο έχουµε διαπιστώσει ότι εδώ και µέρες προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα τεχνητό κλίµα. Γιατί, όµως, συµβαίνει αυτό; Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
αλλού, είναι µακριά από τις πραγµατικές ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να µιλήσω
για το σηµερινό νοµοσχέδιο. Ο τρόπος που ενηµερωνόµαστε,
που επικοινωνούµε, που παρακολουθούµε ταινίες και τηλεοπτικά
προγράµµατα έχει αλλάξει. Τα µέσα έχουν αλλάξει. Είναι, λοιπόν,
απολύτως αναγκαίο και αυτονόητο πως πρέπει να προσαρµοστεί
ανάλογα και η νοµοθεσία στα νέα δεδοµένα τόσο της αγοράς,
της τεχνολογίας και των χρηστών, όσο φυσικά και προς την προστασία των χρηστών-καταναλωτών.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι ακριβώς προς αυτή
την κατεύθυνση. Στο Μέρος Α’ έχουµε την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων,
βασικός σκοπός της οποίας είναι να προσαρµόσουµε το θεσµικό
πλαίσιο στα νέα δεδοµένα, στον τρόπο που πλέον καταναλώνουµε το οπτικοακουστικό περιεχόµενο.
Το σηµαντικό, όµως, που φέρνει αυτή η οδηγία είναι πως το
νέο αυτό θεσµικό πλαίσιο περιλαµβάνει όλες τις µορφές και όλα
τα µέσα προβολής και αναπαραγωγής, από τη συµβατική τηλεόραση µέχρι το You Tube και όλες τις άλλες πλατφόρµες διαµοιρασµού και από το Netflix µέχρι τα social media.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό και θα έπρεπε όλες οι πτέρυγες
του Κοινοβουλίου, ακόµη και οι πιο, ας µου επιτραπεί η έκφραση,
ευρωσκεπτικιστές να είναι απόλυτα θετικές στις προσπάθειες
της Ευρώπης για κοινή στρατηγική, για κοινό νοµοθετικό πλαίσιο
σε όλα αυτά τα θέµατα, γιατί η Ευρώπη είναι αφενός η οικογένειά µας και αφ’ ετέρου οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αυτό το
βασικό χαρακτηριστικό: Μοιραζόµαστε πλέον περισσότερα,
έχουµε πιο πολλά κοινά στον τρόπο που ζούµε, που εργαζόµαστε, που καταναλώνουµε, ανεξαρτήτως του τρόπου που ζούµε.
Οπότε, είναι λογικό να µοιραζόµαστε και τους ίδιους προβληµατισµούς.
Η συγκεκριµένη οδηγία έχει και άλλες πολλές θετικές και σηµαντικές διατάξεις, πολλές από τις οποίες απουσίαζαν µέχρι
τώρα από το νοµοθετικό µας πλαίσιο. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόµενο και διαφηµίσεις, όχι µόνο στην τηλεόραση, αλλά και
στις πλατφόρµες διαµοιρασµού.
Επίσης, περιλαµβάνει ρυθµίσεις που οδηγούν στην αύξηση
της προσβασιµότητας για τα άτοµα µε αναπηρία, µέσω της υποχρέωσης από την πλευρά του παρόχου να υποβάλει ετήσια έκθεση για τις ενέργειες που προγραµµατίζουν και υλοποιούν προς
την κατεύθυνση αυτή. Και φυσικά, την προώθηση και τη στήριξη
της ευρωπαϊκής και της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής
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µέσω της πρόβλεψης οι «on demand» υπηρεσίες να περιέχουν
ευρωπαϊκό περιεχόµενο σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, όσο και
µε την υποχρέωση της οικονοµικής συνεισφοράς για τη χώρα
µας, είτε µε την απευθείας χρηµατοδότηση ταινιών ιδιωτικών σειρών είτε µε την αγορά δικαιωµάτων είτε µε τη χρηµατοδότηση
ενός εθνικού ταµείου προς τον ανωτέρω σκοπό.
Βλέπουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως το κοινοτικό Δίκαιο ναι µεν θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για τα κράτηµέλη, αλλά παράλληλα προστατεύει και στηρίζει τόσα τα
ευρωπαϊκά συµφέροντα σε σχέση µε την παγκόσµια αγορά, όσο
και τα εθνικά.
Πέρα από την ενσωµάτωση της οδηγίας, το σηµερινό νοµοσχέδιο περιέχει και ρυθµίσεις για τη λειτουργία των µέσων µαζικής επικοινωνίας στη χώρα µας, για την τηλεοπτική αγορά, τους
δορυφορικούς σταθµούς και τη διαφήµιση, κλάδοι που επίσης
έχουν πληγεί από την υγειονοµική κρίση.
Θα αναφερθώ επιγραµµατικά σε αυτά. Φέρνουµε την υποχρέωση καταγραφής στο µητρώο του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης όλων των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας
που είναι εγκατεστηµένοι στη χώρα. Καταργείται η αναχρονιστική και ασυµβίβαστη µε το Ποινικό Δίκαιο απαγόρευση σύναψης συµβάσεων δανείων από ετέρους, µετόχους, διαχειριστές,
διευθυντικά στελέχη και άλλους.
Επίσης, έχουµε τις διατάξεις για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς, που βέβαια είναι µεταβατικές µέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά το τοπίο µε τις άδειες των ραδιοφωνικών σταθµών, που
κρατάει πολλά χρόνια.
Αντίστοιχα για τα τηλεοπτικά κανάλια περιφερειακής εµβέλειας φέρνουµε διατάξεις. Επίσης, θεµελιώνοντας το ασυµβίβαστο της παράλληλης συµµετοχής σε ραδιοφωνική επιχείρηση,
φορέα ραδιοφωνικού σταθµού ελεύθερης λήψης και σε διαφηµιστική επιχείρηση. Ακόµα, ορίζεται καταληκτική ηµεροµηνία για
την αδειοδότηση των περιφερειακών και θεµατικών τηλεοπτικών
καναλιών η 31η Δεκεµβρίου του 2022.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο παρέχουµε και τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνει η κρατική τηλεόραση ένας σύγχρονος τηλεοπτικός πάροχος. Διότι µπορεί ο
ΣΥΡΙΖΑ να έγινε κυβέρνηση µε σηµαία του την ΕΡΤ, κανείς, όµως,
δεν θα ξεχάσει τι έζησε η ΕΡΤ επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο τι είδαν οι τηλεθεατές επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή έγιναν πολλές αναφορές νοσταλγικές, θα έλεγα, στον
περιβόητο νόµο Παππά, τι να πρωτοθυµηθούµε; Το Ινστιτούτο
της Φλωρεντίας, τη διαδικασία «big brother» µε τους υποψηφίους
αδειούχους κλεισµένους σε δωµάτια, τα βοσκοτόπια;
Μιλάτε, λοιπόν, εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για χειραγώγηση της ενηµέρωσης που πανηγυρίζατε για το κλείσιµο του
«MEGA»; Μιλάτε εσείς για την ΕΡΤ, που επί των ηµερών σας είχε
σχεδόν µηδενική τηλεθέαση;
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας έχει ξεκάθαρη
κατεύθυνση και αυτή είναι ο εκσυγχρονισµός και η διαφάνεια σε
όλους τους τοµείς, κάτι που κάνουµε και σήµερα. Ήδη το έργο
της σηµερινής Κυβέρνησης είναι ορατό. Η κρατική τηλεόραση
έχει βελτιωθεί, έχει την αποδοχή των θεατών, έχει εισέλθει σε
µία άλλη εποχή, στη σηµερινή εποχή. Αυτό το είδαµε και µε το
Netflix, που το παρακολουθούν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο µεταρρυθµίζουµε, εκσυγχρονίζουµε τον χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και φέρνουµε
διαφάνεια, πολυφωνία, προστασία, ουσία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σπανάκη και για την απόλυτη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Ευαγγελία Λιακούλη.
Κυρία Λιακούλη, να έχετε και εσείς δίπλα σας το ρολόι για να
βλέπετε τον χρόνο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε σήµερα
µία παραστατική αντιπαραβολή του παλαιού και του νέου, έναν
νέο Υπουργό σε ένα νέο γι’ αυτόν αντικείµενο -να είστε καλοτάξιδος, κύριε Υπουργέ!- σε νέες εποχές, µε νέες συνθήκες, µε νέα
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ψηφιακά τοπία, µε πλατφόρµες ενηµέρωσης και ψυχαγωγικές,
µε καινούργια πράγµατα, εν πάση περιπτώσει.
Το παλιό και το νέο, βέβαια, είναι σε µία αντιπαράθεση, γιατί
ναι µεν έχουµε ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο,
αλλά µαζί έχουµε και παλιά πράγµατα τα οποία κουβαλάµε από
το πρόσφατο αλλά και το απώτερο παρελθόν και παλιές νοοτροπίες.
Ενσωµατώνουµε διατάξεις που είναι απαραίτητες για το νέο
ρυθµιστικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, επιβάλλουµε τους δικούς µας
κανόνες στο τοπίο της εγχώριας ενηµέρωσης και των οπτικοακουστικών µέσων. Όµως, αλήθεια, µήπως πάλι το έχουµε δει σαν
µία ευκαιρία για να ανοίξουµε ένα µικρό ή ένα µεγάλο παράθυρο,
δείχνοντας για άλλη µία φορά ότι η πολιτική βούληση είναι τα
δύο πρόσωπα του Ιανού;
Σας άκουσα χθες µε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, να µιλάτε γι’ αυτό το περιβόητο ραβασάκι στην ΕΡΤ, το οποίο µάλιστα
έγινε και µέγα θέµα, λέγοντας ότι ή «βλαξ» ή «προβοκάτορας»
ήταν. Και το βρήκα και πολύ έξυπνο αυτό που είπατε µε επιχείρηµα και λέγοντας, βεβαίως, ότι η βλακεία ηττήθηκε, καθώς τελικά έπαιξε στα δελτία ειδήσεων και η είδηση που καταλογίζεται
στην Κυβέρνηση ότι ήθελε να αποκρύψει κ.λπ..
Από την άλλη πλευρά, ακούµε πολλές κορώνες αλλά και πολλές ευχές για το ότι τα πράγµατα θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. Η βλακεία ηττήθηκε, η νοοτροπία, όµως, ηττήθηκε; Αυτό
είναι το µεγάλο ερώτηµα.
Εξηγούµαι: Συζητάµε σήµερα µία ευρωπαϊκή οδηγία και ρυθµίσεις που έχουν ένα θετικό περιεχόµενο σε ένα πολύ µεγάλο
τους µέρος, όπως είναι, για παράδειγµα, οι ρυθµίσεις που έρχονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν ανήλικους, την προστασία από τροµοκρατικά εγκλήµατα µέσω των
οπτικοακουστικών µέσων, ενώ ενσωµατώνονται και διατάξεις κοινωνικού περιεχοµένου για την προσβασιµότητα των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες. Εδώ κάνω και την παρατήρηση που αφορά τη
βελτίωση. Το ότι θέλουµε ο υποτιτλισµός να πραγµατοποιείται
σε πραγµατικό χρόνο και σε ζωντανές εκποµπές είναι καίριο και
σηµαντικό και επιµένουµε στο Κίνηµα Αλλαγής σε αυτό. Ενσωµατώνουµε, λοιπόν, διατάξεις κοινωνικού, ψυχολογικού και ηθικού περιεχοµένου. Όλα καλά µέχρι εδώ.
Και εκεί, λοιπόν, που το πηγαίνατε µια χαρά, να, λοιπόν, που
κατά την προσφιλή σας τακτική βάζετε και την «ουρά». Προσθέτετε, λοιπόν, µία «ουρά», που είναι το πιο σκληρό µέρος της υπόθεσης.
Η νοµοθετική σας αντίληψη δείχνει για άλλη µία φορά ή τέλος
πάντων µας βάζει σε υποψία, για να είµαι πιο κοµψή, ότι έχουµε
«τα ίδια Παντελάκη µου, τα ίδια Παντελή µου».
Βεβαίως, ενώ γνωρίζουµε ότι το σύστηµα έχει χτυπηθεί αλύπητα, ότι οι δηµοσιογράφοι βρίσκονται άνεργοι στον δρόµο και
ότι έχουµε πολλά προβλήµατα σε µία εποχή κρίσης στον µιντιακό
χώρο, έρχεστε εσείς µε κάποιες διατάξεις να δηµιουργήσετε
ακόµη πιο ζοφερό τοπίο, δίνοντας τη δυνατότητα αριθµητικά να
έχουµε λιγότερους δηµοσιογράφους στα µίντια απ’ ό,τι έχουµε
τώρα.
Δεν προασπίζετε έτσι την ελευθεροτυπία και δεν είναι µόνο το
να χαϊδεύετε τα αυτιά των καναλαρχών ή των άλλων µίντια. Έτσι
κι αλλιώς, εµείς βρεγµένοι, δεν φοβόµαστε τη βροχή.
Και τα λέµε έξω από τα δόντια, κύριε Υπουργέ. Εδώ θα πρέπει
να υπάρχει µία καλύτερη οπτική στο θέµα και να ακούσετε τα
συλλογικά όργανα των δηµοσιογράφων, όπως την Πανελλήνια
Οµοσπονδία των Ενώσεων Συντακτών και τις κατά τόπους ενώσεις, για να µην πω και για τα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης
και για το τι συµβαίνει εκεί. Αυτό το κρατώ για το τέλος, διότι
είµαι σε µία εκλογική περιφέρεια των περιφερειακών µέσων ενηµέρωσης και ξέρω τι συµβαίνει σε εµάς.
Αν και καταλαβαίνουµε ότι η συγκυρία είναι δύσκολη και τα
πράγµατα έχουν το νόηµά τους και πρέπει να δίνονται ευκολίες,
δεν µπορούµε να συζητάµε, είναι πρόκληση να συζητάτε για διαγραφή του ετήσιου µισθώµατος που καλούνται να πληρώσουν
τα κανάλια.
Ξέρετε γιατί είναι πρόκληση; Να σας το πω καλοπροαίρετα και
όχι αντιπολιτευτικά. Στη δύσκολη συγκυρία µιλάτε αυτή τη
στιγµή για επιχειρήσεις, ενώ άλλες επιχειρήσεις έχουν βάλει ήδη
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λουκέτο και δεν είστε εκεί για να τους πείτε «σας διαγράφω αυτό
που χρωστάτε», αλλά ότι «σας διευκολύνω και σας το “δοσοποιώ”, καθυστερώ την υποχρέωση”. Δεν λέτε, όµως, ποτέ «διαγράφω». Εδώ, λοιπόν, γιατί το λέτε; Μήπως το λέτε στο πλαίσιο
της σκιάς που γενικώς αιωρείται για τη συνδιαλλαγή σε ό,τι
αφορά την καταβολή αυτού του ενιαίου µισθώµατος περαιτέρω,
γιατί υπάρχει και ένα προηγούµενο µε τη λίστα Πέτσα, που ποτέ
δεν δικαιολογήθηκε κ. ο. κ. και αυτό το κουβαλάτε ακόµη;
Και πάµε και στο άλλο θέµα που αφορά την ΕΡΤ και για την
οποία έχει γίνει τόσος λόγος. Άκουσα και τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πριν από λίγο. Κοιτάξτε να δείτε, κανείς
δεν αρνείται ότι εδώ τα πράγµατα πρέπει να συµµαζευτούν µε
έναν ωραίο τρόπο και ότι πρέπει να αµειφθούν οι άνθρωποι που
εργάζονται και ότι έχουµε νέους οικονοµικούς όρους κ.λπ..
Όµως, ο ρόλος της δηµόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας είναι
ένας ξεχωριστός ρόλος, που δεν µπορείτε να τον αντιµετωπίζετε
σαν να µη γνωρίζετε ποιο είναι ακριβώς το καυτό θέµα. Θέλουµε
µία ΕΡΤ δηµόσια ή κρατική.
Χθες άκουσα µε µεγάλο ενδιαφέρον τον Κώστα Σκανδαλίδη,
τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο, που έκανε την επιτοµή της
συζήτησης αυτού του νοµοσχεδίου. Και το λέω ειλικρινά και όχι
επειδή είναι φίλος µου, αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος αξιωµένος στη συνείδηση της πολιτικής.
Είπε, λοιπόν, το εξής: Την ΕΡΤ θα την αφήσετε στη σκιά της
υποβολής; Θα εξακολουθεί να είναι ένα θέατρο σκιών; Θα εξακολουθεί να είναι η ΕΡΤ αυτή η οποία ξεπλένει τα άπλυτα του
κάθε κόµµατος που έρχεται να αποθέσει εκεί τον κρατισµό του,
αλλά και τον έλεγχό του; Θα το αφήσουµε αυτό να γίνει έτσι;
Κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε, ο κόσµος είναι υποψιασµένος. Δεν
είµαστε πια σε µία εποχή που όλοι είµαστε ανυποψίαστοι, αθώοι
και µπορούµε να συζητάµε πια για τα αυτονόητα. Θα πρέπει και
εσείς να θέσετε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων. Είστε νέος
και φέρελπις και θέλετε να βάλετε τη σφραγίδα σας λοιπόν. Τολµήστε!
Είπε εχθές ο Σκανδαλίδης: «Έχετε τα κότσια να το κάνετε
αυτό, δηλαδή να φέρετε µία άλλη εποχή, όπως ανέφερε το Κίνηµα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ µεταρρυθµίζοντας την ΥΕΝΕΔ –το
«Λούφα και Παραλλαγή»- και βγάζοντας τον αετό που ήταν το
πρώτο πράγµα που έβλεπες από µικρό παιδί στο νηπιαγωγείο;
Μπορείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο εσείς, βγάζοντας την ΕΡΤ
απ’ έξω και καλώντας και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, όπως
είναι το Κίνηµα Αλλαγής, που δυστυχώς έχουµε ελάχιστες συµµετοχές σε αυτή την κρατική-κυβερνητική ΕΡΤ»;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αν, πραγµατικά, λοιπόν, υπάρχει αυτή η δυνατότητα –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- είµαι σίγουρη ότι θέλετε να συνδέσετε το
όνοµά σας µε µία µεγάλη αλλαγή και µε µία πραγµατική µεταρρυθµιστική πολιτική και σε αυτόν τον τοµέα. Είπατε χθες ότι ηττήθηκε η βλακεία. Εγώ επιφυλάσσοµαι. Θα πρέπει, όµως, κυρίως
να ηττηθεί η νοοτροπία.
Έχετε πολύ µακρύ και πολύ δύσκολο δρόµο. Πεδίο δόξης λαµπόν, λοιπόν! Ελάτε! Σας περιµένουµε!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Λιακούλη.
Ολοκληρώνουµε τη συζήτηση µε τον κ. Γεώργιο Καµίνη, Βουλευτή του Κινήµατος Αλλαγής.
Μας ακούτε;
Δυστυχώς, εµείς δεν σας βλέπουµε και δεν σας ακούµε.
Κύριε Καµίνη, δυστυχώς αν µέσα στο επόµενο µισό λεπτό που
θα σας περιµένουµε δεν µπορέσετε να διορθώσετε τον ήχο, για
να µιλήσετε, λυπάµαι, αλλά δεν θα µπορέσετε να µιλήσετε, γιατί
πρέπει να δώσω τον λόγο στον Υπουργό να κλείσει.
Δυστυχώς, κύριε Καµίνη, λυπάµαι πολύ, δεν µπορείτε να συνδεθείτε και δεν µπορώ να περιµένω άλλο.
Εποµένως, θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό κ. Λιβάνιο προκειµένου να κλείσει τη συνεδρίαση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φθάνουµε σε λίγο στο τέλος µιας διήµερης ουσιαστικά συζή-
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τησης για το νοµοσχέδιο αυτό. Πριν µπω στην ουσία, θα αναφερθώ σε δύο θέµατα που τέθηκαν στη σηµερινή συζήτηση, κυρίως από τον κ. Κεγκέρογλου. Είπα και χθες στη Βουλή ότι έχει
καταθέσει δύο τροπολογίες.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Έχουµε κι εµείς µία τροπολογία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Η µία ουσιαστικά ζητάει να αλλάξουµε την αδειοδότηση ενός ραδιοφωνικού σταθµού, κάτι το οποίο είναι αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και είναι λίγο οξύµωρο τη
στιγµή που µιλάµε για την ανεξαρτησία του Συµβουλίου να έρθει
νοµοθετικά η Βουλή και να αλλάξει το νοµοθετικό πλαίσιο. Θα το
παρακολουθήσουµε το θέµα. Θα ζητήσουµε, εφόσον υπάρχουν
οι προϋποθέσεις, να επανεξεταστεί το θέµα από το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο και θα είµαστε σε επαφή, εφόσον υπάρχει
ανάγκη.
Για το δεύτερο θέµα που αφορά την εκποµπή σε περιοχές που
έχουν ειδικά µορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η Κρήτη,
αυτό είναι αρµοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων. Θα έλεγα ότι είναι κεντρικό ζητούµενο των
αµέσως επόµενων εβδοµάδων να λυθεί το τεχνικό ζήτηµα των
ραδιοσυχνοτήτων, προκειµένου να συζητήσουµε πλέον για την
αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών. Εκεί πρέπει να γίνει
µία σοβαρή και συστηµατική δουλειά από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Είναι ένα βαθύ τεχνικό θέµα
και πρέπει να λυθεί το συντοµότερο δυνατόν, προκειµένου να
κλείσει µία εκκρεµότητα. Κλείνουµε πλέον τα είκοσι πέντε χρόνια
και πρέπει να λυθεί αυτό το θέµα.
Τώρα, όσον αφορά την οδηγία, νοµίζω ότι έχουµε συζητήσει
πάρα πολλά ζητήµατα τα οποία ήταν στην αιχµή της κουβέντας
και τα έχουµε εξαντλήσει. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το
νοµοσχέδιο ουσιαστικά ενσωµατώνει στο πρώτο µέρος του µία
ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία ρυθµίζει το σύγχρονο πεδίο των οπτικοακουστικών µέσων.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά πράγµατα. Η –εντός
εισαγωγικών- «εισβολή» ουσιαστικά του διαδικτύου στον τοµέα
της ενηµέρωσης και της ψυχαγωγίας είναι η µεγαλύτερη αλλαγή
που έχει συµβεί και αφορά και το ψυχαγωγικό περιεχόµενο που
καταναλώνουµε αλλά και το ενηµερωτικό. Έρχεται, λοιπόν, η
οδηγία να δώσει µία λύση και µία κατεύθυνση προσαρµογής
στην υφιστάµενη κατάσταση. Μπαίνουν για πρώτη φορά από την
οδηγία κανόνες στον τρόπο που οι γνωστές πλατφόρµες διαµερισµού ψυχαγωγικού και ενηµερωτικού βίντεο, όπως το «YouTube» ή το «Tik tok» προβάλλουν το περιεχόµενό τους και για
τον οποίο στο ελληνικό Δίκαιο αρµόδιο θα είναι το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο παρεµπιπτόντως δεν έχει
καµµία δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε ποινικής κύρωσης.
Επειδή, µάλιστα, το είπε και ο κ. Βελόπουλος, προφανώς ο
Ποινικός Κώδικας δεν έχει καµµία σχέση µε το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό που έχει σχέση είναι η επιβολή διοικητικών προστίµων.
Θα ήθελα να κάνω και µία παρατήρηση για το κοµµάτι της
εθνικής µειονότητας, επειδή το συζητήσαµε εχθές. Είναι το «ethnic minority» στα αγγλικά και πώς αυτό µεταφράζεται σωστά. Νοµίζω ότι αν έλεγε και ένα ελληνικό κανάλι κάποιο υβριστικό
σύνθηµα για τους Βάσκους, για παράδειγµα, ή για εθνικές µειονότητες που υπάρχουν σε άλλα κράτη, είναι ένα ερωτηµατικό
κατά πόσο θα έπρεπε να προστατεύεται.
Εν πάση περιπτώσει, σε σχέση µε το δεύτερο κοµµάτι, σηµαντικό είναι ότι µπαίνουν κανόνες στις διαφηµίσεις που έχουν σαν
κοινό στόχο τα παιδιά. Μπαίνουν συγκεκριµένα µέτρα που οι πάροχοι περιεχοµένου πρέπει να εφαρµόζουν για να προστατεύουν
τα παιδιά από οτιδήποτε τα βλάπτει ηθικά, ψυχικά ή σωµατικά.
Στο σηµείο αυτό θέλω να πω ότι ιδίως τα µικρότερα παιδιά, µε
ένα τάµπλετ ή µε ένα κινητό τηλέφωνο έχουν άµεση πρόσβαση
στο «YouTube», για παράδειγµα. Συνήθως από κει βλέπουν παιδικά προγράµµατα, παιδικές σειρές, ταινίες οι οποίες έχουν µεταφορτωθεί από την τηλεόραση σ’ αυτές τις πλατφόρµες. Και
αυτό το κάνουν όχι µόνο όταν είναι στο σπίτι αλλά ακόµα και
όταν είναι στο αυτοκίνητο ή στον δρόµο ή όταν είναι σε σπίτια
φίλων. Το «YouTube», ουσιαστικά ή οι πλατφόρµες διαµερισµού
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βίντεο έχουν αντικαταστήσει σε µεγάλο βαθµό την τηλεόραση,
όσον αφορά την κατανάλωση ψυχαγωγικού περιεχοµένου. Γι’
αυτό είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει και ρητή απαγόρευση –
που τη φέρνει αυτή η οδηγία- στην αποτροπή εκµετάλλευσης
οποιωνδήποτε προσωπικών δεδοµένων των παιδιών.
Κι επειδή η κουβέντα έγινε και για το περιβόητο άρθρο 6, θα
ήθελα µε την ευκαιρία αυτή να ζητήσω να συµπληρωθεί ο υπότιτλος στο άρθρο, γιατί στη νοµοτεχνική που κατατέθηκε εχθές
πρέπει να συµπληρωθεί ότι αφορά το άρθρο 6 της οδηγίας του
2018 που ενσωµατώνουµε. Μπαίνει µία προστασία σε οτιδήποτε
µπορεί να µεταφέρει περιεχόµενα για το µίσος, για φυλετικές
διακρίσεις, για κοινωνική προέλευση, για την αναπηρία, για τον
σεξουαλικό προσανατολισµό.
Επαναλαµβάνω για άλλη µία φορά ότι αυτό έχει να κάνει µε
τους παρόχους και όχι µε τους καλλιτέχνες. Μάλιστα, επειδή
πολλοί ανεβάζουν βίντεο στο «YouTube» –και το αναφέρω ενδεικτικά σαν πλατφόρµα- θα ήθελα να τους πω ότι πριν ανεβάσουν
το βίντεο, βγαίνει συνήθως ένα σεντόνι µε τους όρους χρήσης,
το οποίο ποτέ δεν το διαβάζουµε. Πατάµε ένα «συµφωνώ», το
οποίο αυτό ακριβώς λέει εδώ και πολλά χρόνια.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στο άρθρο 17, το οποίο έχει για
πρώτη φορά τη «φορολόγηση» -εντός εισαγωγικών- των πλατφορµών περιεχοµένου κατά παραγγελία, όπως είναι το Netflix.
Το 1,5% µεταφέρεται και θα αποδίδεται στο ΕΚΟΜΕ, το οποίο
είναι το κατ’ εξοχήν εξωστρεφές µέσο στήριξης της οπτικοακουστικής παραγωγής.
Άκουσα τον προβληµατισµό και από µερίδα του καλλιτεχνικού
κόσµου που λέει «Γιατί δεν το πάτε στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου;». Σύντοµα και το Υπουργείο Πολιτισµού, καθώς
υπάρχει πλέον και ο Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισµού, ο κ.
Γιατρωµανωλάκης, θα φέρει συγκεκριµένη και συνεκτική πολιτική για τον ελληνικό κινηµατογράφο.
Τα δε χρήµατα τα οποία αυτή η Κυβέρνηση έχει δώσει στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, είναι περισσότερα από αυτά
που έδωσε η προηγούµενη κυβέρνηση. Το τελευταίο έτος, το
2020, η επιχορήγηση ήταν 6 εκατοµµύρια ευρώ από τον κρατικό
προϋπολογισµό, από τα οποία ουσιαστικά δεν κατάφερε για τους
άλφα, βήτα, γάµµα λόγους –και εκεί εντοπίζεται µία παθογένεια
του συστήµατος- να τα απορροφήσει όλα. Δηλαδή, το τελευταίο
έτος τα ταµειακά του διαθέσιµα αυξήθηκαν, φανταστείτε, κατά
3 εκατοµµύρια ευρώ. Έπαιρνε, δηλαδή, περισσότερα λεφτά από
όσα µπορούσε να καταναλώσει.
Άρα, αυτό που πρέπει να δούµε –και το Υπουργείο Πολιτισµού
θα το κάνει- είναι πώς µπορούµε να διευκολύνουµε την καλλιτεχνική παραγωγή στο να απορροφά πιο γρήγορα χρήµατα, να τα
αξιοποιεί καλύτερα και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο ελληνικός κινηµατογράφος για άλλη µία
φορά είναι στον προθάλαµο των βραβείων Όσκαρ ξενόγλωσσης
ταινίας.
Όσον αφορά τώρα το δεύτερο µέρος, έχουµε συζητήσει αναλυτικά κοµµάτια που αφορούν τα κανάλια πανελλήνιας εµβέλειας. Θα ήθελα να εστιάσω σε τρεις καινοτοµίες οι οποίες είναι
πολύ σηµαντικές κυρίως για τη στήριξη όχι των µεγάλων καναλιών αλλά των µικρότερων, των περιφερειακών καναλιών της ραδιοφωνίας, του περιφερειακού Τύπου, του Τύπου πανελλήνιας
εµβέλειας ή των ραδιοφώνων.
Με την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
κρίθηκε το θέµα της εισφοράς του 2% που επέβαλε ο νόµος Κατρούγκαλου προς το ΕΔΟΕΑΠ, το Επικουρικό Ταµείο Ασφάλισης
των Δηµοσιογράφων. Είπε, λοιπόν, ότι αυτή η εισφορά είναι
πλέον σύννοµη. Εκεί, λοιπόν, υπήρχαν δύο πράγµατα. Πρώτον,
ένα µεγάλο κοµµάτι των συγκεκριµένων επιχειρήσεων δεν κατέβαλαν την εισφορά για τα έτη 2007 – 2020, γιατί ήλπιζαν σε µία
θετική για αυτούς εξέλιξη. Από την άλλη µεριά υπήρχαν και επιχειρήσεις οι οποίες, πράγµατι, το κατέβαλαν σε καιρούς οικονοµικά δύσκολους.
Άρα, λοιπόν, εµείς λέµε ότι το περιβόητο πρόγραµµα ενίσχυσης του Τύπου θα διατεθεί ειδικά γι’ αυτά τα έτη σε αυτές τις
επιχειρήσεις –επαναλαµβάνω, µιλάµε για τα περιφερειακά κανάλια, ραδιόφωνα, περιοδικός Τύπος, ηµερήσιος Τύπος είτε περιφερειακής κυκλοφορίας είτε πανελλαδικής κυκλοφορίας- για να
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καλυφθεί το ποσό του 2% προς το ταµείο.
Τι κερδίζουµε µε αυτόν τον τρόπο; Πρώτον, βοηθάµε τις επιχειρήσεις µε ένα αντικειµενικό κριτήριο, που είναι ο ετήσιος τζίρος πάνω στον οποίο υπολογίζεται το 2%, να καταβάλουν την
εισφορά στο ΕΔΟΕΑΠ, γλυτώνοντας ουσιαστικά ένα σηµαντικό
ποσό χρηµάτων. Δεύτερον, ενισχύεται το ταµείο των δηµοσιογράφων µε άµεσο χρήµα και, τρίτον –για πρώτη φορά τουλάχιστον στον τοµέα αυτόν- αυτός που πλήρωσε και ήταν συνεπής
στις υποχρεώσεις του θα πάρει το ποσό που έδωσε σε µετρητά
για να το αξιοποιήσει όπως κρίνει και να είναι διαθέσιµο. Μιλάµε
πάλι για το ποσό του 2%.
Δεύτερη µεγάλη αλλαγή συντελείται στα περιφερειακά κανάλια. Για δύο έτη, δηλαδή 2021 - 2022 αναστέλλουµε την εισφορά
5% επί του φόρου διαφηµίσεων το οποίο κατέβαλλαν προς την
εφορία. Τους βοηθάµε µε αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσουν την
κρίση πανδηµίας. Η διαφηµιστική δαπάνη παρεµπιπτόντως, σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία έχω υπ’ όψιν µου, έχει µειωθεί το τελευταίο έτος γύρω στο 60%. Άρα, λοιπόν και η πανδηµία έπληξε
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Τρίτον, απαλλάσσουµε ρητά τα περιφερειακά κανάλια από την
εισφορά 1,5% που ήταν, άλλωστε, ένα πολύ µικρό ποσό από τον
ν.3905 προς το Εθνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Ταυτόχρονα,
οποιαδήποτε οφειλή έχουν αρρύθµιστη προς το ΕΔΟΕΑΠ µπορούν να τη ρυθµίσουν σε εβδοµήντα δύο δόσεις, προκειµένου
να µπουν σε µία σειρά και να προσαρµόσουµε καλύτερα τις πληρωµές τους.
Δεύτερον, έγινε µια κουβέντα για το προσωπικό των σταθµών
πανελλήνιας εµβέλειας. Να ξεκαθαρίσουµε ότι ο αριθµός των τετρακοσίων ατόµων παραµένει. Αυτό που αλλάζει ουσιαστικά είναι
ότι ένα ποσοστό 15%, το οποίο είναι και µικρότερο απ’ αυτό το
νούµερο που βγήκε σε διαβούλευση, θα µπορεί να απασχολείται
αποκλειστικά σε συνδεδεµένες εταιρείες. Δεν είναι η πρώτη
φορά που συµβαίνει αυτό και αυτή είναι η πραγµατικότητα της
τηλεόρασης. Υπάρχουν θυγατρικές εταιρείες των καναλιών οι
οποίες αναλαµβάνουν την παραγωγή υλικού και σειρών και εκποµπών.
Τρίτον, ερχόµαστε για πρώτη φορά και λέµε ότι η µεγάλη εκκρεµότητα θα κλείσει σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Στις
31 Δεκεµβρίου του 2022, θα ολοκληρωθεί η αδειοδότηση των περιφερειακών σταθµών και στις 30 Ιουνίου του 2023, θα ολοκληρωθεί η αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών.
Στο πλαίσιο αυτό θα λύσουµε και το τεχνικό ζήτηµα, γιατί
όντως υπάρχει. Το έθεσε και ο κ. Χειµάρρας, αν δεν κάνω λάθος.
Υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις. Ο Νοµός Σερρών, για παράδειγµα, εκπέµπει στο µπουκέτο της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αν και διοικητικά ανήκει στην κεντρική Μακεδονία. Επίσης, κοµµάτια, για παράδειγµα, του Νοµού Φθιώτιδας, που είναι
πάνω από το όρος Όθρυς, πιάνουν καλύτερα τα κανάλια της
Θεσσαλίας απ’ ό,τι της Στερεάς Ελλάδας.
Θα το εξετάσουµε αυτό και µε την εταιρεία που έχει το φάσµα
κατόπιν διαγωνισµού -δεν µαζεύτηκαν τα κανάλια, έφτιαξαν την
«DIGEA» και έτσι πήραν µε απευθείας ανάθεση τη διαχείριση του
ραδιοφάσµατος- και µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων.
Είναι σηµαντικό πλέον να ξέρουµε ποιοι έχουν άδεια, να έχουν
τις υποχρεώσεις, να έχουν τα δικαιώµατα που απορρέουν απ’
αυτή την άδεια. Και είµαστε αποφασισµένοι σε αυτό σύντοµα να
καταθέσουµε τις προτάσεις και µε τους θεσµικούς φορείς της
ενηµέρωσης και αυτούς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το
κοµµάτι αλλά και µε τα υπόλοιπα πολιτικά κόµµατα.
Επισηµαίνω ότι στο πλαίσιο αυτό θα δούµε και το περιβόητο
κοµµάτι των –εντός εισαγωγικών- «θεµατικών καναλιών πανελλήνιας εµβέλειας», για να δούµε πόσα χρειάζονται, πόσα µπορούν
να δηµοπρατηθούν και πώς θα πάρουν κι αυτά άδεια λειτουργίας.
Είναι σηµαντικό να εξετάσουµε το θέµα, χωρίς, αν θέλετε, να
κάνουµε εµείς ως πολιτεία τον επιχειρηµατία. Εγώ θα άκουγα και
ως πολύ καλή ιδέα να υπάρχει ένα εξειδικευµένο, για παράδειγµα, κανάλι το οποίο θα ασχολείται µε τα θέµατα του πρωτογενούς τοµέα, είτε αφορούν τη γεωργία είτε την κτηνοτροφία
είτε την αλιεία, κάτι που εφόσον θα υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέ-
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ρον, θα ήταν µια πολύ καλή εξέλιξη.
Τέταρτον, ρυθµίζουµε ένα θέµα το οποίο χρόνιζε εδώ και
πολλά χρόνια, που είναι το θέµα της παραγραφής των κυρώσεων
που µπορεί να επιβάλει το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Λέµε, δηλαδή, ότι τα τέσσερα χρόνια είναι αρκετά, ώστε και το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να επιτελέσει γρηγορότερα
τον ρόλο του και να φύγουµε από το παράδοξο να καλούνται σε
ακρόαση κανάλια για κάτι που έγινε πριν επτά, οκτώ, εννιά χρόνια.
Επαναλαµβάνω για τέταρτη φορά ότι όποιες ανάγκες σε προσωπικό ή υλικοτεχνικό εξοπλισµό έχει το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, είµαστε διατεθειµένοι να τις καλύψουµε και να
δώσουµε το απαραίτητο προσωπικό αλλά και τον εξοπλισµό που
χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του.
Δεν θέλω να ξανακούσω στην Αίθουσα αυτή ότι το Εθνικό Συµβούλιο δεν µπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Η δουλειά του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι κορυφαία, ορίζεται
από το Σύνταγµα και αφορά τον έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού
τοπίου. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, είµαστε αποφασισµένοι να το
βοηθήσουµε µε οτιδήποτε χρειάζεται, προκειµένου να το αξιοποιήσει καλύτερα.
Κλείνοντας, δύο πράγµατα. Πρώτον. Κουβεντιάσαµε πολλά
πράγµατα για την ΕΡΤ. Θα πω δύο πράγµατα µόνο. Ένα για το
µισθολόγιο, που το έθεσε και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας.
Η ΕΡΤ, είναι ένας οργανισµός ο οποίος είναι άµεσα ανταγωνιστικός µε τον ιδιωτικό τοµέα. Έχει τέσσερα κανάλια, έχει περιφερειακά ραδιόφωνα, έχει ραδιόφωνα πανελλήνιας κάλυψης και
έχει και ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από το ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Άρα, εάν θεωρούµε ότι µε 1.100 ευρώ, για παράδειγµα, µπορούµε να βρούµε κεντρικό παρουσιαστή ειδήσεων, τη στιγµή
που όλα τα µεγάλα κανάλια δίνουν τριπλάσιους, τετραπλάσιους
και πενταπλάσιους µισθούς σε αυτό το κοµµάτι, να το κοιτάξουµε.
Θέλουµε έναν εµπορικό διευθυντή, ο οποίος θα φέρει διαφήµιση στο κανάλι και εποµένως θα το κάνει πιο κερδοφόρο, θα
συµβάλει στο να µειώσουµε, αν χρειαστεί, και το ανταποδοτικό
τέλος. Διότι αυτά τα δύο ουσιαστικά συνδέονται, η επιτυχία της
ΕΡΤ στη διαφηµιστική αγορά θα ελαφρύνει τους πολίτες από το
ανταποδοτικό τέλος. Θέλουµε έναν εµπορικό διευθυντή, ο
οποίος, πραγµατικά, θα είναι της αγοράς και θα αµείβεται µε
ανάλογο κοµµάτι.
Αν αυτό είναι πρόβληµα, να το συζητήσουµε, να µου εξηγήσετε πώς µπορεί ένα ανταγωνιστικό κανάλι να έχει µισθολόγιο
το οποίο δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικό για να προσελκύσει
σηµαντικά στελέχη.
Ολοκληρώνοντας, η αλήθεια είναι ότι ήταν δυσάρεστο γεγονός ότι από την κακοκαιρία υπήρχαν και άνθρωποι που έχασαν
τη ζωή τους. Σε γενικές γραµµές λειτούργησαν σηµαντικά τα αντανακλαστικά του κρατικού µηχανισµού. Υπάρχουν προβλήµατα
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στην ηλεκτροδότηση.
Αυτό που µπορούµε να κάνουµε είναι να δούµε τι πήγε καλά,
τι δεν πήγε καλά, ώστε την επόµενη φορά να είµαστε ακόµα καλύτερα προετοιµασµένοι. Και αυτό για έναν λόγο, γιατί εχθρός
αυτής της Κυβέρνησης είναι τα προβλήµατα του τόπου. Πάνω
σε αυτά δουλεύουµε και σε αυτά πάνω προσπαθούµε να βελτιώσουµε τις επιδόσεις µας και να είµαστε ακόµα καλύτεροι την επόµενη φορά.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον διάλογο που είχαµε εδώ πέρα
και νοµίζω ότι τις επόµενες ηµέρες θα µπορέσουµε να ξεκινήσουµε τον διάλογο για τα δύο σοβαρά θέµατα που είπαµε, και
για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθµών αλλά και για
την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών.
Προφανώς, ως θεσµικοί φορείς και συνοµιλητές θα συµµετέχουν και τα πολιτικά κόµµατα τα οποία θα κληθούν να καταθέσουν ολοκληρωµένα τις απόψεις τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, αρµόδιου για θέµατα Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης: «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, όπως
έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2018
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, πενήντα τρία άρθρα, το ακροτελεύτιο άρθρο,
καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
ψηφίσει όλα τα άρθρα, το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο
του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Νοεµβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 8 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 9 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 11 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 15 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 17 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 18 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 19 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 20 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 26 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 27 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 28 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 29 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 31 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 32 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 35 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 37 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 38 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 39 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 40 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 41 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 42 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 43 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 44 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 45 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 47 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 48 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 49 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 50 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρµόδιου για θέµατα Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης: «Ενσωµάτωση στην εθνική
νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών
οπτικοακουστικών µέσων, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία
(ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης» 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 (ΕΕ)
2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Νοεµβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2010/13 ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισµοί
(Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας εγκατεστηµένων στην Ελλάδα
(Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 4 Λήψη ή/και αναµετάδοση υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων στην Ελλάδα
(Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 5 Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας εγκατεστηµένων σε άλλο κράτος
µέλος
(Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 6 Αυτορρύθµιση - Συρρύθµιση
(Άρθρο 4α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 7 Πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας των παρόχων
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας
(Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 8 Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή µίσος (Άρθρο 6 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 9 Προστασία των ανηλίκων
(Άρθρο 6α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 10 Προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία
στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 11 Διασφάλιση της πολυφωνίας, της ελευθερίας του
λόγου και της πολιτισµικής πολυµορφίας
(Άρθρο 7α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 12 Ακεραιότητα προγραµµάτων και υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων
(Άρθρο 7β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 13 Χρονική περίοδος µετάδοσης κινηµατογραφικών
έργων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 14 Οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις
(Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 15 Χορηγία
(Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 16 Τοποθέτηση προϊόντος
(Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 17 Ενίσχυση της εθνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων από κατά παραγγελία παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος
µέλος
(Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 18 Ελευθερία πρόσβασης στην τηλεοπτική µετάδοση
εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την κοινωνία
(Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 19 Μετάδοση σύντοµων ανταποκρίσεων επικαιρότητας
(Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Άρθρο 20 Προώθηση ευρωπαϊκών έργων-Υποβολή εκθέσεων
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 21 Ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών
(Άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 22 Πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Ε’
(Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ
Άρθρο 23 Διαφηµιστικά µηνύµατα και µηνύµατα τηλεπώλησης
(Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 24 Όροι και προϋποθέσεις µετάδοσης διαφηµιστικών
µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια του
τηλεοπτικού προγράµµατος
(Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 25 Τηλεπώληση φαρµάκων
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 26 Τηλεοπτική διαφήµιση και τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών
(Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 27 Απαγόρευση µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων
και µηνυµάτων τηλεπώλησης
(Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 28 Χρονοθυρίδες τηλεπώλησης
(Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 29 Τηλεοπτικοί οργανισµοί αποκλειστικά προσανατολισµένοι στη διαφήµιση, την τηλεπώληση ή την αυτοπροβολή
(Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 30 Δικαίωµα απάντησης σε τηλεοπτικές µεταδόσεις
(Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Άρθρο 31 Πάροχοι πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο
(Άρθρο 28α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2010/13
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων µε την Οδηγία
(ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων) (L
95), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2018 (L 303), ενόψει των µεταβαλλόµενων συνθηκών της
αγοράς.
Άρθρο 2
Ορισµοί
(Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α) «υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων»:
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αα) η υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κύριος
σκοπός της οποίας ή ενός διαχωρίσιµου τµήµατος αυτής µε αυτοτελές περιεχόµενο και λειτουργία σε σχέση µε την κύρια δραστηριότητα ή µία βασική λειτουργία της υπηρεσίας είναι η
παροχή προγραµµάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη του παρόχου
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό, µε σκοπό
την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιµόρφωση µέσω δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της
περ. Α) του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η υπηρεσία
οπτικοακουστικών µέσων είναι είτε τηλεοπτική εκποµπή, σύµφωνα µε την περ. θ) της παρούσας, είτε κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων, σύµφωνα µε την περ. ια) ή
αβ) η οπτικοακουστική εµπορική ανακοίνωση σύµφωνα µε την
περ. ιβ),
β) «υπηρεσία πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο»: η υπηρεσία
όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της ΣΛΕΕ, κύριος σκοπός της
οποίας ή ενός διαχωρίσιµου τµήµατος αυτής, µε αυτοτελές περιεχόµενο και λειτουργία σε σχέση µε την κύρια δραστηριότητα,
ή µία βασική λειτουργία της υπηρεσίας είναι η παροχή στο ευρύ
κοινό είτε προγραµµάτων, είτε βίντεο παραγόµενων από χρήστες, ή και των δύο, για τα οποία ο πάροχος της πλατφόρµας
διαµοιρασµού βίντεο δεν έχει συντακτική ευθύνη, µε σκοπό την
ενηµέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιµόρφωση, µέσω δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της
περ. Α) του άρθρου 110 του ν. 4727/2020, και η οργάνωση των
οποίων καθορίζεται από τον πάροχο της πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, µεταξύ άλλων µε τη χρήση αυτοµατοποιηµένων
µέσων ή αλγορίθµων, ιδίως µε την προβολή, την επισήµανση και
τον καθορισµό αλληλουχίας. Στην παραπάνω έννοια εµπίπτουν
και οι υπηρεσίες µέσων κοινωνικής δικτύωσης εφόσον και στον
βαθµό που παρέχουν προγράµµατα, βίντεο παραγόµενα από
χρήστες ή και τα δύο, µε σκοπό την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία
ή την επιµόρφωση, για τα οποία ο πάροχος της υπηρεσίας δεν
έχει συντακτική ευθύνη και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή
αυτή αποτελεί βασική λειτουργία της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, κατά τα ανωτέρω,
γ) «πρόγραµµα»: σειρά διαδοχικώς κινούµενων εικόνων, µε ή
χωρίς ήχο, που συνιστά, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, αυτοτελές στοιχείο, στο πλαίσιο προγραµµατισµού ή καταλόγου ο
οποίος καταρτίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας και περιλαµβάνει, ιδίως, ταινίες µεγάλου µήκους, βιντεοκλίπ, αθλητικά γεγονότα, κωµικές σειρές, ντοκιµαντέρ, παιδικά
προγράµµατα και έργα δραµατουργίας,
δ) «βίντεο παραγόµενα από χρήστες»: σειρά διαδοχικώς κινούµενων εικόνων, µε ή χωρίς ήχο, που συνιστά, ανεξαρτήτως της
διάρκειάς τους, αυτοτελές στοιχείο, που δηµιουργείται από χρήστη και µεταφορτώνεται σε πλατφόρµα διαµοιρασµού βίντεο
από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε άλλον χρήστη,
ε) «συντακτική απόφαση»: η απόφαση, η οποία λαµβάνεται σε
τακτική βάση για τον σκοπό της άσκησης συντακτικής ευθύνης
και συνδέεται µε την καθηµερινή λειτουργία της υπηρεσίας οπτικοακουστικών µέσων,
στ) «συντακτική ευθύνη»: η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου στην
επιλογή των προγραµµάτων και στην οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραµµατισµό, εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκποµπές, ή σε κατάλογο, εάν πρόκειται για κατά παραγγελία
υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων. Η συντακτική ευθύνη αφ’
εαυτής δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά νοµική ευθύνη για το περιεχόµενο ή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αν τέτοια ευθύνη
δεν θεµελιώνεται ευθέως από άλλες διατάξεις,
ζ) «πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή
του οπτικοακουστικού περιεχοµένου της οικείας υπηρεσίας και
καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο αυτό οργανώνεται,
η) «πάροχος πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο»: το φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο,
θ) «τηλεοπτική εκποµπή»: γραµµική υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων που παρέχεται από τον οικείο πάροχο για την ταυτόχρονη παρακολούθηση από το κοινό προγραµµάτων βάσει
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χρονολογικά προγραµµατισµένων µεταδόσεων,
ι) «τηλεοπτικός οργανισµός»: πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας που προσφέρει τηλεοπτικές εκποµπές,
ια) «κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων»: η µη
γραµµική υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων που παρέχεται από
τον οικείο πάροχο για την παρακολούθηση προγραµµάτων σε
χρονική στιγµή που επιλέγει ο χρήστης µε αίτηµά του, από κατάλογο προγραµµάτων του παρόχου,
ιβ) «οπτικοακουστική εµπορική ανακοίνωση»: εικόνες µε ή χωρίς
ήχο, που προορίζονται για άµεση ή έµµεση προώθηση των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών ή της εικόνας ενός φυσικού ή νοµικού
προσώπου που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα. Οι εικόνες αυτές
συνοδεύουν ή περιλαµβάνονται σε πρόγραµµα ή βίντεο παραγόµενο από χρήστη έναντι ανταλλάγµατος ή για λόγους αυτοπροβολής. Ως οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις νοούνται,
ιδίως, η τηλεοπτική διαφήµιση, η χορηγία, η τηλεπώληση και η τοποθέτηση προϊόντος,
ιγ) «τηλεοπτική διαφήµιση»: κάθε µορφή τηλεοπτικής ανακοίνωσης που µεταδίδεται έναντι ανταλλάγµατος ή για λόγους αυτοπροβολής και αφορά στην προβολή µιας δηµόσιας ή ιδιωτικής
επιχείρησης ή φυσικού προσώπου στο πλαίσιο εµπορικής, βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλµατος,
µε σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων ακινήτων, ή συνόλου δικαιωµάτων και υποχρεώσεων,
ιδ) «συγκεκαλυµµένη οπτικοακουστική εµπορική ανακοίνωση»:
η εντός προγράµµατος λεκτική ή µε εικόνες παρουσίαση εµπορευµάτων, υπηρεσιών, επωνυµίας, εµπορικού σήµατος ή δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εµπορευµάτων ή ενός παρόχου
υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας µε υποκρυπτόµενο διαφηµιστικό
σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά στον
χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Η παρουσίαση αυτή θεωρείται ότι γίνεται σκοπίµως, ιδίως όταν γίνεται έναντι ανταλλάγµατος,
ιε) «χορηγία»: συνεισφορά που γίνεται από δηµόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν εµπλέκονται στην
παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο ή στην παραγωγή οπτικοακουστικών
έργων, για τη χρηµατοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων ή υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, βίντεο παραγοµένων από χρήστες ή προγραµµάτων, µε σκοπό την προώθηση της επωνυµίας, του εµπορικού σήµατος, της εικόνας, των
δραστηριοτήτων ή των προϊόντων τους,
ιστ) «τηλεπώληση»: άµεσες προσφορές προς το κοινό µε σκοπό
την, έναντι ανταλλάγµατος, παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων ακινήτων και συνόλου δικαιωµάτων και υποχρεώσεων,
ιζ) «τοποθέτηση προϊόντος»: κάθε οπτικοακουστική εµπορική
ανακοίνωση που συνίσταται στη συµπερίληψη ή αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εµπορικού σήµατος, κατά τρόπο
που να εµφανίζεται µέσα στο πρόγραµµα ή σε βίντεο που παράγεται από χρήστη, έναντι ανταλλάγµατος,
ιθ) «ευρωπαϊκά έργα»: ιθα) έργα προέλευσης κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιθβ) έργα προέλευσης ευρωπαϊκών τρίτων
κρατών, τα οποία είναι µέρη της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τη
Διασυνοριακή Τηλεόραση του Συµβουλίου της Ευρώπης, και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3, ιθγ) έργα συµπαραγωγής στο
πλαίσιο συµφωνιών που αφορούν στον οπτικοακουστικό τοµέα και
έχουν συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται σε καθεµία
από τις συµφωνίες αυτές,
ιη) «Οδηγία»: η Οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών
οπτικοακουστικών µέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία (ΕΕ)
2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
14ης Νοεµβρίου 2018.
2. Η εφαρµογή των υποπερ. ιθβ) και ιθγ) της περ. ιθ) της παρ. 1
προϋποθέτει ότι τα έργα προέλευσης κρατών µελών δεν υφίσταν-
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ται διακριτική µεταχείριση στα εν λόγω τρίτα κράτη.
3. Τα έργα που αναφέρονται στις υποπερ. ιθα) και ιθβ) της περ.
ιθ) της παρ. 1 είναι έργα που πραγµατοποιούνται από δηµιουργούς και εργαζόµενους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα από
τα κράτη τα οποία αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις, υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούν µία από τις τρεις προϋποθέσεις:
α) πραγµατοποιούνται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς
εγκατεστηµένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη,
β) η παραγωγή των έργων αυτών επιβλέπεται και ελέγχεται
πραγµατικά από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστηµένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη,
γ) οι συµπαραγωγοί των κρατών αυτών εισφέρουν το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού κόστους της συµπαραγωγής και η συµπαραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς
εγκατεστηµένους εκτός των κρατών αυτών.
4. Τα έργα, τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά κατά την έννοια της
περ. ιθ) της παρ. 1, αλλά παράγονται στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών συµπαραγωγής που συνάπτονται µεταξύ κρατών µελών
και τρίτων κρατών, λογίζονται ευρωπαϊκά, εφόσον οι συµπαραγωγοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρουν το µεγαλύτερο
µέρος του συνολικού κόστους παραγωγής και η παραγωγή δεν
ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστηµένους εκτός της επικράτειας των κρατών µελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας
των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας
εγκατεστηµένων στην Ελλάδα
(Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως πάροχοι υπηρεσιών
µέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας
νοούνται εκείνοι οι οποίοι:
α) είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική Επικράτεια κατά την παρ.
2 ή,
β) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3.
2. Ένας πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας θεωρείται εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα, όπου και λαµβάνονται οι συντακτικές αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων,
β) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα, αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων λαµβάνονται σε άλλο κράτος µέλος, ή αντιστρόφως, εφόσον
σηµαντικό τµήµα του προσωπικού, που ασχολείται µε τη δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που σχετίζονται
µε το πρόγραµµα, εργάζεται στην Ελλάδα,
γ) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα και σηµαντικό
τµήµα του προσωπικού, που ασχολείται µε τη δραστηριότητα των
υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που σχετίζονται µε το πρόγραµµα, εργάζεται στην Ελλάδα, έστω και εάν οι σχετικές µε τις
υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων συντακτικές αποφάσεις λαµβάνονται σε άλλο κράτος µέλος, στο οποίο εργάζεται εξίσου σηµαντικό τµήµα του προσωπικού, που ασχολείται µε την ανωτέρω
δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων,
δ) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα ή λαµβάνει στην
Ελλάδα τις συντακτικές αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων, υπό την προϋπόθεση ότι άρχισε για πρώτη φορά
την οικεία δραστηριότητά του στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, και διατηρεί σταθερό και πραγµατικό δεσµό µε την ελληνική οικονοµία, έστω και εάν σηµαντικό τµήµα του
απασχολούµενου µε τη δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που σχετίζονται µε το πρόγραµµα προσωπικού,
δεν εργάζεται στην Ελλάδα ούτε σε άλλο κράτος µέλος,
ε) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα, αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων λαµ-
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βάνονται σε τρίτο κράτος, ή αντιστρόφως, εφόσον σηµαντικό
τµήµα του προσωπικού, που απασχολείται µε τη δραστηριότητα
των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που σχετίζονται µε το
πρόγραµµα, εργάζεται στην Ελλάδα.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, οι οποίοι δεν υπάγονται στην παρ. 2, θεωρούνται ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία της
Ελλάδας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) χρησιµοποιούν ανερχόµενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-link)
που ανήκει στην Ελλάδα,
β) µολονότι δεν χρησιµοποιούν ανερχόµενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει στην Ελλάδα, χρησιµοποιούν δορυφορικό δυναµικό που βρίσκεται στην Ελλάδα.
4. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3, η Ελλάδα έχει δικαιοδοσία, εφόσον ο πάροχος των υπηρεσιών µέσων
επικοινωνίας είναι εγκατεστηµένος στην Ελληνική Επικράτεια,
κατά την έννοια των άρθρων 49 έως 55 της ΣΛΕΕ.
5. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας που υπάγονται
στη δικαιοδοσία της Ελλάδας οφείλουν να ενηµερώνουν το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) για αλλαγές που ενδέχεται
να επηρεάζουν τον καθορισµό της δικαιοδοσίας.
6. Το Ε.Σ.Ρ., µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν οι πάροχοι
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία
της Ελλάδας, καταρτίζει και διατηρεί ενηµερωµένο κατάλογο παρόχων και ορίζει σε ποια από τα κριτήρια των παρ. 2 έως 4 θεµελιώνεται η δικαιοδοσία της. Το Ε.Σ.Ρ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον εν λόγω κατάλογο, καθώς και τις ενηµερώσεις
αυτού. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει τα στοιχεία που υποβάλλονται από
τους παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας.
7. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της δικαιοδοσίας της Ελλάδας
από πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας ή διαφωνίας µε άλλο
κράτος µέλος σε σχέση µε αυτή, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να ενηµερώνει
χωρίς καθυστέρηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να
ενεργοποιηθεί η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς της παρ. 5γ
του άρθρου 2 της Οδηγίας.
8. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων που απευθύνονται αποκλειστικά προς τρίτα
κράτη και των οποίων δεν γίνεται άµεση ή έµµεση λήψη µε συνήθη
καταναλωτικό εξοπλισµό από το κοινό στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος µέλος.
Άρθρο 4
Λήψη ή/και αναµετάδοση υπηρεσιών
οπτικοακουστικών µέσων στην Ελλάδα
(Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν,
η λήψη ή/και η αναµετάδοση στην Ελλάδα υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων προερχόµενων από άλλα κράτη µέλη είναι ελεύθερη.
2. Όταν µια υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων που παρέχεται
από πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας υπό τη δικαιοδοσία
άλλου κράτους-µέλους, παραβαίνει προδήλως, σοβαρώς και βαρέως την περ. α) του άρθρου 8 ή την παρ. 1 του άρθρου 9 ή µπορεί να βλάψει ή να θέσει σε σοβαρό και µείζονα κίνδυνο τη
δηµόσια υγεία, το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να αποφασίσει την προσωρινή
αναστολή της λήψης ή/και της µετάδοσης της υπηρεσίας αυτής,
υπό τους ακόλουθους όρους:
α) ο πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας έχει τελέσει τουλάχιστον δύο (2) φορές, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) προηγούµενων µηνών, µία (1) ή περισσότερες από τις παραβάσεις του
προηγούµενου εδαφίου,
β) το Ε.Σ.Ρ. είχε, ήδη, κοινοποιήσει εγγράφως: βα) στον πάροχο
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, ββ) στην αρµόδια Αρχή ή τον
φορέα στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος αυτός και
βγ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις παραβάσεις που προηγήθηκαν,
καθώς και τα µέτρα που είχε πρόθεση να λάβει σε περίπτωση που
µια τέτοια παράβαση συνέβαινε εκ νέου,
γ) το Ε.Σ.Ρ. έχει σεβασθεί το δικαίωµα υπεράσπισης του παρόχου υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας και, ειδικότερα, έχει δώσει
στον πάροχο αυτόν τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του
σχετικά µε τις καταγγελλόµενες παραβάσεις,
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δ) οι διαβουλεύσεις του Ε.Σ.Ρ. µε τη ρυθµιστική Αρχή, στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν καταλήξει
σε φιλικό διακανονισµό µέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κοινοποίησης που προβλέπεται
στην περ. β).
3. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. κοινοποιείται στον Υπουργό στον
οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οικεία ρυθµιστική Αρχή και στον πάροχο και είναι εκτελεστή από την
κοινοποίησή της σε αυτόν. Η απόφαση εκτελείται από τον πάροχο
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ.
9 της περ. Α του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (A’ 184), µέσω του
οποίου ο πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας µεταδίδει το
πρόγραµµά του. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει ότι
τα µέτρα αυτά δεν είναι συµβατά µε το ενωσιακό δίκαιο, το Ε.Σ.Ρ.
οφείλει να τα άρει χωρίς καθυστέρηση.
4. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να παρεκκλίνει προσωρινά από την παρ. 1,
όταν µια υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων, η οποία παρέχεται
από πάροχο υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους-µέλους, παραβαίνει προδήλως, σοβαρώς και βαρέως την περ. β) του άρθρου 8 ή
µπορεί να βλάψει ή να θέσει σε σοβαρό και µείζονα κίνδυνο τη δηµόσια ή εθνική ασφάλεια και άµυνα και υπό την προϋπόθεση ότι:
α) οι πράξεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο έχουν
ήδη τελεσθεί τουλάχιστον µία (1) φορά κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) προηγούµενων µηνών,
β) το Ε.Σ.Ρ. είχε κοινοποιήσει εγγράφως: βα) στον πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, ββ) στην αρµόδια Αρχή ή τον φορέα
υπό τη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος αυτός και βγ)
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παράβαση που προηγήθηκε,
καθώς και τα µέτρα που είχε πρόθεση να λάβει σε περίπτωση που
µια τέτοια παράβαση συνέβαινε εκ νέου,
γ) το Ε.Σ.Ρ. έχει καλέσει εγγράφως τον πάροχο αυτόν, προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά µε τις καταγγελλόµενες παραβάσεις.
5. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. κοινοποιείται στον Υπουργό στον
οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οικεία ρυθµιστική Αρχή και στον πάροχο και είναι εκτελεστή από την
κοινοποίησή της σε αυτόν. Η απόφαση εκτελείται από τον πάροχο
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ.
9 της περ. Α) του άρθρου 110 του ν. 4727/2020, µέσω του οποίου
µεταδίδει το πρόγραµµά του. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποφασίσει ότι τα µέτρα αυτά δεν είναι συµβατά µε το ενωσιακό
δίκαιο, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να τα άρει χωρίς καθυστέρηση.
6. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, το αργότερο
µέσα σε έναν (1) µήνα από την καταγγελλόµενη παράβαση, να
παρεκκλίνει από τους όρους που καθορίζονται στις περ. α) και
β) της παρ. 4. Στην περίπτωση αυτή, τα µέτρα που λαµβάνονται
κοινοποιούνται µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι
αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και στην αρµόδια Αρχή ή φορέα του κράτους-µέλους, στη
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών µέσων
επικοινωνίας, µε αναφορά στους λόγους για τους οποίους το
Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι πρέπει να αναλάβει επείγουσα δράση. Εφόσον
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι τα µέτρα αυτά δεν είναι συµβατά προς το ενωσιακό δίκαιο, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να τα άρει χωρίς
καθυστέρηση.
7. Οι πάροχοι συνδροµητικών υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας
ή άλλες πλατφόρµες γνωστοποιούν στο Ε.Σ.Ρ. τα αδειοδοτηµένα
σε άλλο κράτος-µέλος κανάλια που προτίθενται να µεταδώσουν
στην Ελληνική Επικράτεια. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο
και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση µε κανάλια που µεταδίδονται µέσω αυτών στην Ελληνική Επικράτεια. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον µέρες πριν από την
προγραµµατισµένη µετάδοση. Με οδηγία που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ.
ορίζονται τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ανωτέρω και τα οποία,
σε κάθε περίπτωση, περιλαµβάνουν το όνοµα του καναλιού, τον
έχοντα τη συντακτική ευθύνη και την αρµόδια Αρχή που αδειοδό-
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τησε το κανάλι. Το Ε.Σ.Ρ. τηρεί το αρχείο των αδειοδοτηµένων
σε άλλα κράτη µέλη καναλιών που µεταδίδονται στην Ελληνική
Επικράτεια, στο οποίο καταγράφονται και παραβάσεις που έχουν
διαπιστωθεί.
Άρθρο 5
Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας εγκατεστηµένων
σε άλλο κράτος-µέλος
(Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Όταν πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, που υπάγεται
στη δικαιοδοσία άλλου κράτους-µέλους, απευθύνει το σύνολο ή
το µεγαλύτερο µέρος των σχετικών υπηρεσιών του στην Ελληνική
Επικράτεια παραβιάζοντας λεπτοµερέστερες ή αυστηρότερες
εθνικές διατάξεις γενικού δηµοσίου συµφέροντος, το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να απευθύνει τεκµηριωµένο αίτηµα στην αρµόδια Αρχή ή τον
φορέα του κράτους-µέλους που έχει δικαιοδοσία, προκειµένου η
τελευταία να καλέσει τον πάροχο να συµµορφωθεί προς τους εν
λόγω κανόνες γενικού δηµοσίου συµφέροντος. Το Ε.Σ.Ρ. διατηρεί
το δικαίωµα να ζητήσει ανά πάσα στιγµή από την Επιτροπή Επαφών του άρθρου 29 της Οδηγίας, µέσω της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης που εκπροσωπείται σε αυτήν, την
εξέταση της υπόθεσης.
2. Εάν το Ε.Σ.Ρ. λάβει αίτηµα συνδροµής από αρµόδια Αρχή ή
φορέα άλλου κράτους-µέλους, σχετικά µε πάροχο υπηρεσιών
µέσων επικοινωνίας εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, ο οποίος, κατά
τους ισχυρισµούς της αιτούσας αρµόδιας Αρχής ή του φορέα,
απευθύνει το σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος των σχετικών υπηρεσιών του προς το κράτος-µέλος αυτό, παραβιάζοντας έτσι αυστηρότερες διατάξεις γενικού δηµοσίου συµφέροντος που αυτό
έχει θεσπίσει, οφείλει να εξετάσει το αίτηµα το συντοµότερο δυνατόν και να απαντήσει αιτιολογηµένα στην αιτούσα Αρχή ή στον
φορέα, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή του αιτήµατος,
ενηµερώνοντας ταυτόχρονα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφόσον το Ε.Σ.Ρ., µετά από ακρόαση του παρόχου, κρίνει το αίτηµα
της αρµόδιας Αρχής ή του φορέα βάσιµο, διατάσσει, µέσα σε
χρόνο που το ίδιο ορίζει, τη συµµόρφωση του παρόχου προς τις
αυστηρότερες διατάξεις του αιτούντος κράτους-µέλους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του παρόχου, επιβάλλονται σε αυτόν οι
κυρώσεις του άρθρου 36. Το Ε.Σ.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει ανά πάσα στιγµή από την Επιτροπή Επαφών, µέσω της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης που
εκπροσωπείται σε αυτήν, την εξέταση της υπόθεσης.
3. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και εφόσον
το Ε.Σ.Ρ. εκτιµά ότι τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν µε την
οριζόµενη διαδικασία δεν είναι ικανοποιητικά, µπορεί να λάβει
µέτρα προσωρινού ή οριστικού περιορισµού της λήψης ή/και αναµετάδοσης του προγράµµατος του παρόχου υπηρεσιών µέσων
επικοινωνίας, εφόσον:
α) έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο κράτος-µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο
πάροχος αυτός την πρόθεσή του να λάβει τα ανωτέρω µέτρα, εκθέτοντας, επίσης, τους λόγους στους οποίους στηρίζει την εκτίµησή του αυτή και υποβάλλοντας τα αναγκαία αποδεικτικά
στοιχεία,
β) έχει δοθεί στον πάροχο των υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας
η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του για το θέµα,
γ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι τα µέτρα είναι
συµβατά µε το ενωσιακό δίκαιο και ότι η εκτίµηση του Ε.Σ.Ρ. είναι
επαρκώς αιτιολογηµένη.
4. Η απόφαση εκτελείται από τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α) του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (Α’184), µέσω του οποίου ο πάροχος
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας µεταδίδει το πρόγραµµά του.
5. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, εφαρµόζεται το π.δ. 131/2003 (Α’ 116). Διατάξεις του παρόντος νόµου
που είναι αντίθετες µε διατάξεις του π.δ. 131/2003, υπερισχύουν
αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο.
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Άρθρο 6
Αυτορρύθµιση - Συρρύθµιση
(Άρθρο 4α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, καθώς και οι πάροχοι
υπηρεσιών διαφήµισης και επικοινωνίας, και ενώσεις αυτών, ενθαρρύνονται στη θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας µε
στόχο ιδίως την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών, των ανηλίκων, καθώς και της δηµόσιας υγείας και του υγιούς ανταγωνισµού.
2. Οι κώδικες δεοντολογίας της παρ. 1:
α) περιλαµβάνουν ρυθµίσεις που τους καθιστούν ευρέως αποδεκτούς από τους ενδιαφερόµενους φορείς,
β) ορίζουν µε σαφήνεια και ακρίβεια τους στόχους τους,
γ) προβλέπουν τακτική, διαφανή και ανεξάρτητη παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των επιδιωκόµενων στόχων,
δ) περιέχουν διατάξεις για αποτελεσµατική συµµόρφωση όσων
υπάγονται σε αυτούς.
3. Οι κώδικες δεοντολογίας του παρόντος µπορεί να καταρτίζονται και σε συνεργασία µε το Ε.Σ.Ρ., καθώς και σε συνεργασία
µε τις ενώσεις καταναλωτών που είναι καταχωρηµένες στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον ν. 2251/1994 (Α’ 191).
4. Οι κώδικες δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θίγουν τους εθνικούς κώδικες δεοντολογίας. Οι εθνικοί κώδικες δεοντολογίας κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς
καθυστέρηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 7
Πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας
των παρόχων υπηρεσιών
µέσων επικοινωνίας
(Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να καθιστούν προσβάσιµες, µε εύκολο, άµεσο και µόνιµο τρόπο, στους
αποδέκτες µίας υπηρεσίας, ιδίως µέσω αναφοράς στον διαδικτυακό τόπο τους ή/και εµφάνισης κάρτας που συνοδεύει τον κατάλογο επιλογών (menu), τουλάχιστον τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) επωνυµία και διακριτικό τίτλο,
β) διεύθυνση καταστατικής έδρας και πραγµατικής εγκατάστασης,
γ) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ιδίως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/και διαδικτυακού τόπου και αριθµούς τηλεφώνων,
δ) στοιχεία επικοινωνίας του Ε.Σ.Ρ. και ιδίως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και διαδικτυακού τόπου, αριθµούς τηλεφώνων και ταχυδροµική διεύθυνση.
Άρθρο 8
Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή µίσος
(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων δεν πρέπει να εµπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή µίσος εναντίον οµάδας ανθρώπων ή µέλους οµάδας που προσδιορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της
φυλής, το χρώµα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισµό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου.
Άρθρο 9
Προστασία των ανηλίκων
(Άρθρο 6α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων που ενδέχεται να είναι
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επιβλαβείς για τη σωµατική, ψυχική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, παρέχονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι ανήλικοι δεν θα τις ακούν ούτε θα τις βλέπουν.
Ενδεδειγµένα µέτρα αποτελούν, ιδίως, η σήµανση των προγραµµάτων, η επιλογή της ώρας µετάδοσής τους, η χρήση προσωπικών αριθµών αναγνώρισης (κωδικών PIN), τα µέσα εξακρίβωσης
της ηλικίας ή άλλα τεχνικά µέτρα, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας. Το πλέον επιβλαβές περιεχόµενο, όπως είναι η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται στα αυστηρότερα
µέτρα.
2. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων που συλλέγονται ή παράγονται µε άλλον τρόπο από παρόχους υπηρεσιών
µέσων επικοινωνίας, σύµφωνα µε την παρ. 1, δεν υπόκεινται σε
επεξεργασία για εµπορικούς σκοπούς, όπως είναι η άµεση εµπορική προώθηση, η ανάλυση «προφίλ» και η συµπεριφορική διαφήµιση.
3. Όλα τα προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων των επαναλήψεων, εκτός των διαφηµιστικών µηνυµάτων, των µηνυµάτων τηλεπώλησης και των δελτίων ειδήσεων, κατατάσσονται σε κατηγορίες
ανάλογα µε τον βαθµό της δυσµενούς επίδρασης που µπορεί να
έχει το περιεχόµενό τους στην προσωπικότητα και στη σωµατική,
ψυχική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό οπτικό σύµβολο ή ηχητικό σήµα, το οποίο µεταδίδεται σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Επίσης, το ειδικό
οπτικό σύµβολο αναγράφεται υποχρεωτικά δίπλα στον τίτλο των
τηλεοπτικών προγραµµάτων σε κάθε δηµοσίευση ή καταχώριση
των προγραµµάτων αυτών στα έντυπα και στους ηλεκτρονικούς
οδηγούς προγραµµάτων (EPG) και µεταδίδεται σε όλη τη διάρκεια
των µηνυµάτων για την ανακοίνωση του προγράµµατος (τρέιλερ).
4. H υπ’ αριθµ. 106/12.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης «Κατάταξη
και σήµανση των τηλεοπτικών προγραµµάτων» (Β’ 2300) εξακολουθεί να ισχύει, εφαρµοζοµένου του άρθρου 7 αυτής και για τις
µη γραµµικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες.
5. Το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να διευκολύνει τη ρύθµιση των θεµάτων σήµανσης και καταλληλότητας των τηλεοπτικών προγραµµάτων για
τους ανηλίκους µέσω κωδίκων δεοντολογίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 6.
6. Δεν επιτρέπεται η δραµατοποίηση και η δραµατοποιηµένη
παρουσίαση πληροφοριών, ειδήσεων, απόψεων ή δηλώσεων κατά
τη µετάδοση όλων των προγραµµάτων.
7. Απαγορεύεται η παρουσίαση ανήλικου δράστη αξιόποινων
πράξεων. Απαγορεύεται η παρουσίαση ή η συµµετοχή ανηλίκων
µαρτύρων ή θυµάτων αξιόποινων πράξεων ή δυστυχηµάτων,
καθώς και ανηλίκων που βρίσκονται σε µειονεκτική - ευάλωτη
θέση, σε όλα τα προγράµµατα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παρουσίαση ανηλίκων που εµπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την ενηµέρωση
του κοινού και δεν προκαλεί βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου και µόνον ύστερα από έγγραφη συναίνεση των προσώπων
που ασκούν τη γονική µέριµνα ή την επιµέλεια. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση
περιστατικών που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη
της ταυτότητας του ανηλίκου θύµατος πράξης που υπάγεται στα
εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, από την καταγγελία της πράξης
έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης.
8. Η συµµετοχή ανηλίκων σε ψυχαγωγικά και επιµορφωτικά
προγράµµατα επιτρέπεται µόνο εφόσον γίνεται µε τη συναίνεση
των προσώπων που ασκούν τη γονική µέριµνα ή την επιµέλεια.
9. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να µη
µεταδίδουν σκηνές φυσικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας σε όλα
τα ενηµερωτικά προγράµµατα, εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο για
την ενηµέρωση του κοινού για συγκεκριµένο γεγονός.
Άρθρο 10
Προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία
στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να αυ-
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ξάνουν, συνεχώς και προοδευτικά, την προσβασιµότητα των υπηρεσιών τους σε άτοµα µε αναπηρία. Η προσβασιµότητα στις υπηρεσίες επιτυγχάνεται, ιδίως, µε τον υποτιτλισµό των
προγραµµάτων, τη χρήση νοηµατικής γλώσσας, την ακουστική
περιγραφή και τον προφορικό υποτιτλισµό.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας υποβάλλουν
µέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους έκθεση στο Ε.Σ.Ρ. και στη
Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την εφαρµογή
των µέτρων της παρ. 1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης οφείλει να υποβάλλει έως τη 19η Δεκεµβρίου 2022, και
στη συνέχεια ανά τριετία, έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σχετικά µε την εφαρµογή της παρ. 1.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να αναπτύσσουν σχέδια για τη σταδιακή αύξηση της προσβασιµότητας
των υπηρεσιών τους σε άτοµα µε αναπηρία. Τα σχέδια αυτά κοινοποιούνται στο Ε.Σ.Ρ., καθώς και στη Διεύθυνση Εποπτείας
Μέσων Ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης.
4. Το Ε.Σ.Ρ., σε συνεργασία µε κάθε άλλη αρµόδια Αρχή ή
φορέα, οφείλει να παρέχει στα άτοµα µε αναπηρία πληροφορίες
σχετικές µε την προσβασιµότητα στα προγράµµατα των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, καθώς και τη δυνατότητα
υποβολής καταγγελιών, σχετικά µε ζητήµατα προσβασιµότητας,
µέσω ειδικού ιστοτόπου.
5. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να παρέχουν, κατά τρόπον προσιτό και κατανοητό σε άτοµα µε αναπηρία, τις πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων ενηµερώσεων και ανακοινώσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Άρθρο 11
Διασφάλιση της πολυφωνίας, της ελευθερίας
του λόγου και της πολιτισµικής πολυµορφίας
(Άρθρο 7α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Με διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού
στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, κατόπιν γνώµης του Ε.Σ.Ρ.,
µπορούν να λαµβάνονται µέτρα, προκειµένου να διασφαλίζεται η
κατάλληλη προβολή των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων γενικού συµφέροντος και ιδίως υπηρεσιών που προάγουν την πολυφωνία, την ελευθερία του λόγου και την πολιτισµική πολυµορφία.
Άρθρο 12
Ακεραιότητα προγραµµάτων και υπηρεσιών
οπτικοακουστικών µέσων
(Άρθρο 7β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Απαγορεύονται η επικάλυψη, η περικοπή, η τροποποίηση ή η
διακοπή, για εµπορικούς σκοπούς, των προγραµµάτων και των
υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας χωρίς τη ρητή συναίνεσή
τους.
2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται ιδίως:
α) επικαλύψεις που αποφασίζονται ή επιτρέπονται από τον
λήπτη της υπηρεσίας για ιδιωτική και µόνον χρήση, όπως οι υπηρεσίες προσωποποιηµένων διαφηµίσεων,
β) τα στοιχεία ελέγχου οποιασδήποτε απαιτούµενης διεπαφής
χρήστη για τη λειτουργία της συσκευής ή την πλοήγηση στο πρόγραµµα, όπως οι ραβδώσεις ρύθµισης του ήχου, οι λειτουργίες
αναζήτησης, οι επιλογές πλοήγησης ή οι κατάλογοι καναλιών,
γ) οι νόµιµες επικαλύψεις, όπως προειδοποιήσεις, πληροφορίες γενικού δηµόσιου συµφέροντος, υπότιτλοι ή εµπορικές ανακοινώσεις του παρόχου υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας,
δ) υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2015 για τη θέσπιση µέτρων
σχετικά µε την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο (L 310) και την
τροποποίηση της Oδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία
και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών (L 108) και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
531/2012 για την περιαγωγή σε δηµόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (L 172), οι τεχνικές συµπίεσης δεδοµένων
που µειώνουν το µέγεθος του αρχείου δεδοµένων και άλλες τεχνικές για την προσαρµογή µιας υπηρεσίας στα µέσα διανοµής,
όπως η ανάλυση και η κωδικοποίηση, χωρίς τροποποίηση του περιεχοµένου.
Άρθρο 13
Χρονική περίοδος µετάδοσης
κινηµατογραφικών έργων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων δεν επιτρέπεται να µεταδίδουν κινηµατογραφικά έργα εκτός των χρονικών περιόδων που έχουν συµφωνηθεί µε τους κατόχους των δικαιωµάτων.
Άρθρο 14
Οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις
(Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις επιβάλλεται να
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες οι συγκεκαλυµµένες
οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται,
β) να µην χρησιµοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.
2. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:
α) να θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
β) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις, ιδίως βάσει φύλου,
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, παθήσεως, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού,
γ) να ενθαρρύνουν τρόπους συµπεριφοράς επιβλαβείς για την
υγεία ή την ασφάλεια,
δ) να ενθαρρύνουν τρόπους συµπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος,
3. Απαγορεύονται όλες οι µορφές οπτικοακουστικών εµπορικών
ανακοινώσεων που αφορούν:
α) σε τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης,
β) σε φαρµακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές αγωγές που
διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή στην Ελλάδα,
γ) σε πυροβόλα όπλα.
4. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις αλκοολούχων
ποτών απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να
ενθαρρύνουν την υπέρµετρη κατανάλωση των ποτών αυτών.
5. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις δεν πρέπει να
προκαλούν σωµατική, ψυχική ή ηθική βλάβη στους ανηλίκους. Στο
πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπεται:
α) να τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας εκµεταλλευόµενες την απειρία ή την ευπιστία
τους,
β) να τους ενθαρρύνουν να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους
για την αγορά των διαφηµιζόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών,
γ) να εκµεταλλεύονται την ιδιαίτερη εµπιστοσύνη των ανηλίκων
στους γονείς, τους δασκάλους ή σε άλλα πρόσωπα,
δ) να παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις.
6. Οι κώδικες δεοντολογίας του άρθρου 6 πρέπει να ρυθµίζουν
ζητήµατα που αφορούν οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις, οι οποίες συνοδεύουν παιδικά προγράµµατα ή περιλαµβάνονται σε αυτά και αφορούν σε τρόφιµα και ποτά που περιέχουν
συστατικά και ουσίες µε επιπτώσεις στη θρεπτική διατροφή και τη
φυσιολογία, ιδίως λιπαρά, trans-λιπαρά οξέα, αλάτι ή νάτριο και
σάκχαρα, των οποίων οι υπερβολικές ποσότητες δεν συνιστώνται
στη συνολική διατροφή.
7. Η µετάδοση οπτικοακουστικών εµπορικών ανακοινώσεων τυχερών παιχνιδιών επιτρέπεται µόνον εφόσον:
α) η διεξαγωγή αυτών είναι νόµιµη σύµφωνα µε τον ν.

4002/2011 (Α’ 180),
β) γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν.
4002/2011 και της υπό στοιχεία 79292 ΕΞ 2020 απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών (B’ 3260).
8. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται
να εκθέτουν το κοινό σε κίνδυνο παραπλάνησης, ιδίως ως προς
τις ιδιότητες των προσφερόµενων προϊόντων και των υπηρεσιών
και τους όρους απόκτησής τους, να αποδίδουν στα προιόντα µη
επιστηµονικά τεκµηριωµένες και αποδεικνυόµενες ιατρικές και θεραπευτικές ιδιότητες και να παραβιάζουν τις διατάξεις του ν.
2251/1994 (Α’ 191).
9. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις αλκοολούχων
ποτών στις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων,
µε εξαίρεση τη χορηγία και την τοποθέτηση προϊόντος, πρέπει να
συµµορφώνονται προς τα κριτήρια του άρθρου 26.
Άρθρο 15
Χορηγία
(Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων ή τα προγράµµατα
που δέχονται χορηγία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το περιεχόµενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκποµπές, ο προγραµµατισµός τους δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να επηρεάζονται, κατά τρόπον ώστε να θίγονται η ευθύνη
και η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας,
β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή µίσθωση
προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως µέσω συγκεκριµένων διαφηµιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες,
γ) οι θεατές πρέπει να ενηµερώνονται σαφώς ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα έχουν δεχθεί χορηγία.
2. Προγράµµατα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπει να επισηµαίνονται σαφώς µε την επωνυµία, τον διακριτικό τίτλο, το σήµα,
ή/και οποιοδήποτε άλλο σύµβολο του χορηγού, κατά την έναρξη,
το τέλος των προγραµµάτων ή και µία φορά κατά τη διάρκεια
αυτών. Στο τέλος των προγραµµάτων πρέπει να εµφανίζεται ειδική
κάρτα πλήρους οθόνης, στην οποία να αναφέρονται οι χορηγοί
του προγράµµατος.
3. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων ή τα προγράµµατα
δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των οποίων
κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή η διάθεση τσιγάρων
και λοιπών προϊόντων καπνού, καθώς και ηλεκτρονικών τσιγάρων
και περιεκτών επαναπλήρωσης.
4. Απαγορεύεται η χορηγία παιδικών προγραµµάτων από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή
η διάθεση αλκοολούχων ποτών.
5. Η χορηγία υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας ή προγραµµάτων
από επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν
την παρασκευή ή τη διάθεση φαρµάκων ή θεραπευτικών αγωγών
µπορεί να προωθεί το όνοµα ή την εικόνα της επιχείρησης, αλλά
όχι συγκεκριµένα φάρµακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται στην Ελλάδα µόνο µε ιατρική συνταγή.
6. Απαγορεύεται η χορηγία σε ειδησεογραφικά προγράµµατα
και προγράµµατα επικαιρότητας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χορηγία στα δελτία καιρού και στα αθλητικά δελτία.
7. Δεν επιτρέπεται η εµφάνιση συµβόλων του χορηγού κατά τη
διάρκεια παιδικών προγραµµάτων και προγραµµάτων θρησκευτικού περιεχοµένου.
8. Το παρόν δεν θίγει ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις
µεταδόσεις αθλητικών γεγονότων, ιδίως τα άρθρα 84 και 84Α του
ν. 2725/1999 (Α’121).
Άρθρο 16
Τοποθέτηση προϊόντος
(Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Το παρόν εφαρµόζεται µόνο σε προγράµµατα που δηµιουργήθηκαν µετά τη 19η Δεκεµβρίου 2009.
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2. Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών µέσων. Η τοποθέτηση προϊόντος απαγορεύεται
σε ειδησεογραφικά προγράµµατα και προγράµµατα επικαιρότητας, προγράµµατα για θέµατα καταναλωτών, προγράµµατα θρησκευτικού περιεχοµένου και παιδικά προγράµµατα.
3. Τα προγράµµατα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να µην παρακινούν ευθέως σε αγορά ή µίσθωση προϊόντων
ή υπηρεσιών, ιδίως µέσω ειδικών διαφηµιστικών αναφορών στα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες,
β) να µην προβάλλουν υπερβολικά τα προϊόντα,
γ) το περιεχόµενο και η οργάνωσή τους εντός χρονοδιαγράµµατος, σε περίπτωση τηλεοπτικής µετάδοσης, ή εντός καταλόγου,
σε περίπτωση κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων, να µην επηρεάζονται σε καµία περίπτωση κατά τρόπο
ώστε να θίγουν την ευθύνη και τη συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας.
Επίσης, η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε περιπτώσεις
που δεν υπάρχει πληρωµή αλλά µόνο δωρεάν παροχή προϊόντων
ή υπηρεσιών, όπως διευκολύνσεις στην παραγωγή ή βραβεία που
προσφέρονται µε σκοπό να περιληφθούν σε πρόγραµµα, τηρουµένων σωρευτικά των προϋποθέσεων της παρούσας.
4. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να ενηµερώνουν µε σαφήνεια τους θεατές για την ύπαρξη τοποθέτησης
προϊόντος µέσω κατάλληλου, ηχητικού ή οπτικού, αναγνωριστικού
σήµατος, κατά την έναρξη και το τέλος του προγράµµατος, ιδίως
µε την εµφάνιση σταθερής κάρτας πλήρους οθόνης, καθώς και
κατά τη συνέχισή του, έπειτα από διαφηµιστικό διάλειµµα, ιδίως
µε την εµφάνιση σταθερής ταινίας ή εντός ειδικού πλαισίου. Από
την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται προγράµµατα που δεν έχουν
παραχθεί, ευθέως ή κατ’ ανάθεση, από τον πάροχο ή από επιχείρηση συνδεόµενη µ’ αυτόν. Στο τέλος των προγραµµάτων που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πρέπει να εµφανίζεται ειδική
κάρτα, στην οποία να αναφέρονται τα τοποθετούµενα προϊόντα.
5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση:
α) τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού, καθώς και ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, ή προϊόντων από
επιχειρήσεις των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή
ή η διάθεση των προϊόντων αυτών,
β) ειδικών φαρµακευτικών προϊόντων ή θεραπευτικών αγωγών
που διατίθενται στην Ελλάδα µόνο µε ιατρική συνταγή,
γ) κάθε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας για τα οποία απαγορεύονται η τηλεπώληση και η διαφήµιση.
Άρθρο 17
Ενίσχυση της εθνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων από κατά παραγγελία
παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας,
εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος
(Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κατάλογοί τους περιλαµβάνουν
ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό
(30%) και ότι τα έργα αυτά κατέχουν προβεβληµένη θέση σε αυτούς. Οι πάροχοι αυτοί οφείλουν τον Ιούνιο κάθε έτους να υποβάλουν στο Ε.Σ.Ρ. στοιχεία σχετικά µε την υλοποίηση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα και αφορούν
στο προηγούµενο έτος.
2. Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος-µέλος, εφόσον απευθύνονται ειδικά σε κοινό εντός της Ελλάδας, οφείλουν να
συνεισφέρουν οικονοµικά κάθε χρόνο ποσό ίσο µε το ενάµιση
τοις εκατό (1,5%) του κύκλου εργασιών τους που αφορά στην εν
λόγω δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, είτε α) για την παραγωγή ελληνικών οπτικοακουστικών έργων, είτε β) για την αγορά
δικαιωµάτων σε ελληνικά οπτικοακουστικά έργα που δεν έχουν
ακόµα κυκλοφορήσει, είτε γ) καταβάλλοντας το ποσό αυτό σε
ειδικό λογαριασµό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών
Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), που συστάθηκε µε τον
ν. 4339/2015 (Α’ 133) για την ενίσχυση των ελληνικών παραγω-
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γών. Οι πάροχοι αυτοί θεωρείται ότι απευθύνονται ειδικά στο ελληνικό κοινό, ιδίως αν διαφηµίζονται σε αυτό, εάν κύρια γλώσσα
παροχής της υπηρεσίας τους είναι ελληνική, έστω και µε υπότιτλους, καθώς και αν οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιέχουν προγράµµατα ή εµπορικές ανακοινώσεις που απευθύνονναι στο
ελληνικό κοινό ή αφορούν ειδικά σε αυτό. Στην έννοια του ελληνικού οπτικοακουστικού έργου περιλαµβάνονται τα αυτοτελή
οπτικοακουστικά έργα, κατά την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Για τον χαρακτηρισµό ενός οπτικοακουστικού έργου ως ελληνικού εφαρµόζονται αναλογικά οι παρ. 1, 2
και 3 του άρθρου 3 του ν. 3905/2010 (Α’219).
3. Κατά τον υπολογισµό της συνεισφοράς του άρθρου 8 του
ν. 3905/2010 των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας που
είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, αφαιρείται το ύψος της αντίστοιχης συνεισφοράς που έχει επιβληθεί σε αυτούς από άλλα
κράτη µέλη προς τα οποία απευθύνουν τις υπηρεσίες τους.
4. Οι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων οφείλουν να γνωστοποιούν στο Ε.Σ.Ρ. εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε έτους τον
κύκλο εργασιών που πραγµατοποίησαν στην Ελλάδα το προηγούµενο έτος. Σε περίπτωση µη παροχής των ανωτέρω στοιχείων από
τον πάροχο ή µη καταβολής της οικονοµικής συνεισφοράς, το
Ε.Σ.Ρ. δύναται να διατάσσει τον περιορισµό της µετάδοσης των
υπηρεσιών του στην Ελλάδα. Εφόσον ζητηθεί, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει
να συνεργάζεται µε τις Αρχές άλλων κρατών µελών παρέχοντας
σε αυτές τα αναγκαία στοιχεία σε σχέση µε πάροχο κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων εγκατεστηµένο στην
Ελλάδα, ο οποίος απευθύνεται στο κοινό των κρατών µελών
αυτών, προκειµένου τα εν λόγω κράτη µέλη να υπολογίζουν την
προβλεπόµενη σε αυτά αναλογούσα συνεισφορά.
5. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται, δυνάµει των παρ. 1 και
2, δεν ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας µε χαµηλό κύκλο εργασιών ή χαµηλή θέαση, όπως οι έννοιες
αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
6. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τη 19η Δεκεµβρίου
2021 και στη συνέχεια ανά διετία σχετικά µε την υλοποίηση των
προβλέψεων των παρ. 1 και 2, καθώς και την υλοποίηση του άρθρου 8 του ν. 3905/2010. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει, ιδίως, µια
στατιστική κατάσταση, σχετικά µε την επίτευξη του ποσοστού
που αναφέρεται στην παρ. 1 για κάθε κατά παραγγελία υπηρεσία
οπτικοακουστικών µέσων, τους λόγους για τους οποίους ενδεχοµένως δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί το ποσοστό αυτό, τα
µέτρα που ελήφθησαν ή που προβλέπονται για την επίτευξη του
ποσοστού αυτού, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα που καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 51.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Ελευθερία πρόσβασης στην τηλεοπτική µετάδοση
εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την κοινωνία
(Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί δεν επιτρέπεται να µεταδίδουν,
κατ’ αποκλειστικότητα, εκδηλώσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως
µείζονος σηµασίας για την ελληνική κοινωνία, κατά τρόπο ώστε
µια σηµαντική µερίδα του κοινού να εµποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές µέσω ολικής ή µερικής ζωντανής ή
αναµεταδιδόµενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραµµα.
2. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί δεν επιτρέπεται να µεταδίδουν,
κατ’ αποκλειστικότητα, εκδηλώσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως
µείζονος σηµασίας από άλλα κράτη-µέλη, κατά τρόπο ώστε µια
σηµαντική µερίδα του κοινού σε αυτά να εµποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές µέσω ολικής ή µερικής ζωντανής ή αναµεταδιδόµενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό
πρόγραµµα.
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Άρθρο 19
Μετάδοση σύντοµων ανταποκρίσεων επικαιρότητας
(Άρθρο 15 της Οδηγίας (EE) 2010/13)

Άρθρο 21
Ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών
(Άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

1. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί, που έχουν αποκλειστικά δικαιώµατα µετάδοσης σε διοργανώσεις µεγάλου ενδιαφέροντος για
το κοινό, καθώς και σε επιµέρους εκδηλώσεις αυτών, οφείλουν
να παρέχουν, εάν τους ζητηθεί, σε άλλους τηλεοπτικούς οργανισµούς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωµα χρήσης
σύντοµων αποσπασµάτων αποκλειστικά και µόνο για σκοπούς
σύντοµων ανταποκρίσεων επικαιρότητας σε προγράµµατα γενικής ειδησεογραφίας, µε δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους.
2. Για την άσκηση του δικαιώµατος χρήσης της παρ. 1, κάθε
ενδιαφερόµενος πάροχος εγκατεστηµένος στην Ελλάδα πρέπει
να απευθύνεται στον τηλεοπτικό οργανισµό που έχει αποκτήσει
αποκλειστικά δικαιώµατα µετάδοσης και είναι, επίσης, εγκατεστηµένος στην Ελλάδα.
3. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί έχουν δικαίωµα ελεύθερης επιλογής των αποσπασµάτων της παρ. 1, αναφέροντας, κατ’ ελάχιστον, την πηγή τους, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί πρακτικώς
αδύνατον.
4. Οι έχοντες δικαίωµα χρήσης αποσπασµάτων, κατά την παρ.
1, µπορούν να τα χρησιµοποιούν και σε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων, αλλά µόνον στο πλαίσιο του ειδησεογραφικού προγράµµατός τους, εφόσον αυτό προσφέρεται
σε µαγνητοσκόπηση.
5. Τα σύντοµα αποσπάσµατα δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα
ενενήντα (90) δευτερόλεπτα για κάθε αυτοτελή εκδήλωση. Μπορούν να χρησιµοποιούνται για προγράµµατα που καλύπτουν όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση από οποιονδήποτε τηλεοπτικό οργανισµό, ακόµα και από οργανισµούς µε προγράµµατα αποκλειστικά
αθλητικού περιεχοµένου. Για την απόκτηση του δικαιώµατος µετάδοσης σύντοµων αποσπασµάτων καταβάλλεται αποζηµίωση,
η οποία δεν υπερβαίνει τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν
άµεσα από την παροχή της πρόσβασης.

1. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί υποχρεούνται να µεταδίδουν ευρωπαϊκά έργα παραγωγών που είναι ανεξάρτητοι από τηλεοπτικούς φορείς σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του
συνολικού χρόνου εκποµπής των µεταδιδοµένων από αυτούς τηλεοπτικών προγραµµάτων, υπολογιζόµενου σε ετήσια βάση. Στον
υπολογισµό του συνολικού χρόνου µετάδοσης δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος µετάδοσης που αφιερώνεται σε ειδήσεις, αθλητικές
εκδηλώσεις, τηλεοπτικά παιχνίδια, τηλεοπτικές διαφηµίσεις, τηλεπωλήσεις, καθώς και σε υπηρεσίες τηλεκειµενογραφίας.
2. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί οφείλουν τον Ιούνιο κάθε έτους να
υποβάλουν στο Ε.Σ.Ρ. στοιχεία σχετικά µε την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρ. 1 και αφορούν στο προηγούµενο έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Άρθρο 20
Προώθηση ευρωπαϊκών έργων - Υποβολή εκθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί υποχρεούνται να µεταδίδουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%)
του συνολικού χρόνου των µεταδιδόµενων από αυτούς τηλεοπτικών προγραµµάτων, υπολογιζόµενου σε ετήσια βάση. Στον υπολογισµό του συνολικού χρόνου µετάδοσης δεν περιλαµβάνεται
ο χρόνος µετάδοσης που αφιερώνεται σε ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικά παιχνίδια, τηλεοπτικές διαφηµίσεις, τηλεπωλήσεις, καθώς και σε υπηρεσίες τηλεκειµενογραφίας.
2. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί οφείλουν τον Ιούνιο κάθε έτους
να υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. στοιχεία σχετικά µε την υλοποίηση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρ. 1 και αφορούν
στο προηγούµενο έτος.
3. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης υποβάλλει ανά διετία, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο Ε.Σ.Ρ., έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την υλοποίηση των
προβλέψεων του παρόντος και του άρθρου 21. Η έκθεση αυτή
περιλαµβάνει, ιδίως, µια στατιστική κατάσταση σχετικά µε την
επίτευξη του ποσοστού που αναφέρεται στο παρόν και στο
άρθρο 21 για κάθε τηλεοπτικό οργανισµό, τους λόγους για τους
οποίους σε κάθε περίπτωση δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί
το ποσοστό αυτό, τα µέτρα που ελήφθησαν ή που προβλέπονται
για την επίτευξη του ποσοστού αυτού, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα που καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 51.

Άρθρο 22
Πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Ε’
(Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Τα άρθρα 20 και 21 εφαρµόζονται µόνο στις τηλεοπτικές µεταδόσεις εθνικής εµβέλειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ
Άρθρο 23
Διαφηµιστικά µηνύµατα και µηνύµατα τηλεπώλησης
(Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Η τηλεοπτική διαφήµιση και η τηλεπώληση πρέπει να είναι
εύκολα αναγνωρίσιµες και σαφώς διακριτές από το συντακτικό
περιεχόµενο του προγράµµατος µέσω οπτικών ή και ακουστικών
ή και χωρικών µέσων, µε την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφηµιστικών τεχνικών.
2. Τα µεµονωµένα διαφηµιστικά τηλεοπτικά µηνύµατα και τα µηνύµατα τηλεπώλησης επιτρέπονται σε αθλητικές εκδηλώσεις.
Κατά τα λοιπά, η µετάδοση µεµονωµένων τηλεοπτικών διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης αποτελεί εξαίρεση.
Άρθρο 24
Όροι και προϋποθέσεις µετάδοσης διαφηµιστικών
µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά
τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράµµατος
(Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Τα διαφηµιστικά µηνύµατα ή τα µηνύµατα τηλεπώλησης που
παρεµβάλλονται κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων δεν πρέπει
να θίγουν την ακεραιότητα αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις, τη διάρκεια και τη φύση του προγράµµατος, καθώς
και τα δικαιώµατα των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο
ήχου τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέσο επίπεδο ήχου του
αµέσως προηγούµενου προγράµµατος.
2. Η µετάδοση τηλεοπτικών ταινιών, εκτός των σειρών αυτοτελών επεισοδίων, των τηλεοπτικών σειρών σε συνέχειες και των
ντοκιµαντέρ, κινηµατογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραµµάτων, είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφηµιστικά µηνύµατα ή/και µηνύµατα τηλεπώλησης µία (1) φορά για κάθε
προγραµµατισµένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών.
3. Η µετάδοση παιδικών προγραµµάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφηµιστικά µηνύµατα µία (1) φορά για κάθε προγραµµατισµένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών,
εφόσον η προγραµµατισµένη διάρκεια του προγράµµατος υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. Η µετάδοση µηνυµάτων τηλεπώλησης απαγορεύεται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραµµάτων.
4. Απαγορεύεται η παρεµβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων και
µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελε-
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τών.
5. Απαγορεύεται η µετάδοση τηλεοπτικών διαφηµίσεων, µηνυµάτων και χρονοθυρίδων τηλεπώλησης, καθώς και αγγελιών ερωτικού περιεχοµένου µεταξύ των ωρών 06:00 και 01:00 της
εποµένης.
Άρθρο 25
Τηλεπώληση φαρµάκων
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Απαγορεύονται η τηλεπώληση φαρµάκων, για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας κατά την έννοια της υπό στοιχεία
Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας (Β’ 1049), καθώς και η τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών.
Άρθρο 26
Τηλεοπτική διαφήµιση και τηλεπώληση
αλκοολούχων ποτών
(Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Η τηλεοπτική διαφήµιση και η τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών
πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) να µην απευθύνονται ειδικά στους ανήλικους και ιδίως να µην
εµφανίζουν ανήλικους να καταναλώνουν τέτοια ποτά,
β) να µην συσχετίζουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών µε
βελτιωµένες σωµατικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχηµάτων,
γ) να µην προκαλούν την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή τη σεξουαλική επιτυχία,
δ) να µην αφήνουν να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν
θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεµιστικά
ή καταπραϋντικά,
ε) να µην ενθαρρύνουν την υπέρµετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να µην προβάλουν ως αρνητική εικόνα την αποχή
από ή τη µετρηµένη κατανάλωσή τους,
στ) να µην τονίζουν ως θετική ιδιότητα των ποτών την υψηλή
περιεκτικότητά τους σε οινόπνευµα.
Άρθρο 27
Απαγόρευση µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης
(Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Η αναλογία του χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει:
α) κατά το χρονικό διάστηµα από τις 6:00 έως τις 18:00, το είκοσι τοις εκατό (20%) του χρονικού αυτού διαστήµατος,
β) κατά το χρονικό διάστηµα από τις 18:01 έως τις 00:00 το είκοσι τοις εκατό (20%) του χρονικού αυτού διαστήµατος.
2. Δεν προσµετρώνται στον παραπάνω χρόνο:
α) τα κοινωνικά µηνύµατα,
β) οι ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισµού που αναφέρονται στα δικά του προγράµµατα και τα παρεπόµενα προϊόντα που
προέρχονται άµεσα από αυτά ή στα προγράµµατα και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων άλλων οντοτήτων που ανήκουν
στον ίδιο όµιλο συµφερόντων µέσων επικοινωνίας, καθώς και
αυτές των επιχειρήσεων του ιδίου οµίλου συµφερόντων που δραστηριοποιούνται σε οπτικοακουστικές ενηµερωτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες και µέσω του διαδικτύου στην παραγωγή και
διανοµή µουσικών και οπτικοακουστικών έργων και την τεχνική κατάρτιση για παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω κλάδους,
γ) οι ανακοινώσεις χορηγίας,
δ) οι τοποθετήσεις προϊόντος,
ε) τα ουδέτερα πλαίσια µεταξύ συντακτικού περιεχοµένου και
τηλεοπτικών διαφηµιστικών µηνυµάτων ή µηνυµάτων τηλεπώλησης και µεταξύ µεµονωµένων τηλεοπτικών µηνυµάτων,
στ) τα µηνύµατα κοµµάτων και συνασπισµών της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3023/2002 (Α’146),
ζ) οι χρονοθυρίδες τηλεπώλησης του άρθρου 28 του παρόντος.
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Άρθρο 28
Χρονοθυρίδες τηλεπώλησης
(Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Επιτρέπεται η µετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης µε
ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών.
2. Οι χρονοθυρίδες τηλεπώλησης πρέπει να διακρίνονται
σαφώς από τα υπόλοιπα µέρη του προγράµµατος µε οπτικά και
ακουστικά µέσα.
3. Οι άµεσες προσφορές προς το κοινό, που µεταδίδονται
κατά τη διάρκεια µιας χρονοθυρίδας τηλεπώλησης, µπορούν να
αφορούν σε ένα ή περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Άρθρο 29
Τηλεοπτικοί οργανισµοί αποκλειστικά
προσανατολισµένοι στη διαφήµιση,
την τηλεπώληση ή την αυτοπροβολή
(Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται, αναλογικά, σε τηλεοπτικούς οργανισµούς αποκλειστικά προσανατολισµένους στη
διαφήµιση και την τηλεπώληση, καθώς και σε τηλεοπτικούς οργανισµούς αποκλειστικά προσανατολισµένους στην αυτοπροβολή. Το Κεφάλαιο Ε’, καθώς και οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου
24 και το άρθρο 27 του κεφαλαίου ΣΤ’, δεν εφαρµόζονται σε αυτούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 30
Δικαίωµα απάντησης σε τηλεοπτικές µεταδόσεις
(Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, τα έννοµα συµφέροντα και
ιδίως η προσωπικότητα του οποίου θίγονται από το περιεχόµενο
τηλεοπτικού προγράµµατος, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση
από τον τηλεοπτικό οργανισµό που µετέδωσε το επίµαχο πρόγραµµα µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από τη µετάδοση ή την αναµετάδοση αυτού (δικαίωµα απάντησης). Δικαίωµα απάντησης έχει και κάθε πολιτικό κόµµα, συνδικαλιστικός, κοινωνικός ή συλλογικός φορέας, καθώς και τα
στελέχη του, όταν οι απόψεις και οι θέσεις τους για ένα ζήτηµα
που αφορά στις δραστηριότητές τους παραποιούνται ή αποσιωπώνται, κατά τρόπο ώστε να αλλοιώνεται η εντύπωση του τηλεθεατή για το πραγµατικό περιεχόµενο των απόψεων και των
θέσεων αυτών. Αν ο θιγόµενος κατοικεί ή είναι εγκατεστηµένος
στην αλλοδαπή, η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20)
ηµέρες. Η προθεσµία αυτή αναβιώνει µετά από επανάληψη του
προγράµµατος αυτού ή των επίµαχων αποσπασµάτων του.
2. Το αίτηµα απάντησης υποβάλλεται στον τηλεοπτικό οργανισµό µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή του αιτήµατος από τον τηλεοπτικό οργανισµό και πρέπει
να περιέχει: α) τα πλήρη στοιχεία του θιγοµένου, β) την ηµέρα
και την ώρα του επίµαχου προγράµµατος, γ) τους λόγους για
τους οποίους η συγκεκριµένη αναφορά υπήρξε βλαπτική και δ)
το προτεινόµενο κείµενο της απάντησης.
3. Το προτεινόµενο κείµενο της απάντησης ή επανόρθωσης
πρέπει να µεταδοθεί µέσα σε εύλογο χρόνο σε επόµενη µετάδοση του ίδιου προγράµµατος, εφόσον αυτό µεταδίδεται σε
τακτή, επαναλαµβανόµενη ηµέρα και ώρα, διαφορετικά, σε αντίστοιχη ώρα µετάδοσης µε το προσβλητικό πρόγραµµα.
4. Ο τηλεοπτικός οργανισµός απαντά στο αίτηµα του θιγόµενου µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη λήψη του αιτήµατος. Επανόρθωση µπορεί να γίνει και χωρίς την τήρηση αυτής της
διαδικασίας µε πρωτοβουλία του τηλεοπτικού οργανισµού.
5. Αν ο τηλεοπτικός οργανισµός απορρίψει συνολικά ή σε
µέρος του το αίτηµα, το διαβιβάζει υποχρεωτικά µαζί µε αιτιολογηµένη απόφασή του και αντίγραφο του επίµαχου προγράµµατος το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών στο Ε.Σ.Ρ.. Το αίτηµα
για άσκηση του δικαιώµατος απάντησης µπορεί να απορριφθεί
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αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
παρόν, εάν συνεπάγεται αξιόποινη πράξη, εάν µπορεί να στοιχειοθετήσει αστική ευθύνη του τηλεοπτικού οργανισµού ή εάν αντίκειται στα χρηστά ήθη.
6. Το δικαίωµα απάντησης του θιγόµενου και η αντίστοιχη υποχρέωση του τηλεοπτικού οργανισµού είναι ανεξάρτητα από την
ύπαρξη αστικής ή ποινικής ευθύνης. Σε όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στη παρ. 1, και εφόσον η προσβολή του δικαιώµατος µπορεί να αποκατασταθεί µε τη διαδικασία του παρόντος, η
προηγούµενη υποβολή αίτησης απάντησης και η µη προσήκουσα από τον τηλεοπτικό οργανισµό ικανοποίηση της αίτησης
αυτής αποτελούν προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων για το γεγονός που προκάλεσε την
αίτηση απάντησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Άρθρο 31
Πάροχοι πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο
(Άρθρο 28α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Πάροχος πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο υπάγεται στη
δικαιοδοσία της Ελλάδας, εφόσον είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 131/2003
(Α’ 116).
2. Για τους σκοπούς του παρόντος:
α) ως «µητρική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση που ελέγχει
µία ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις,
β) ως «θυγατρική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση που ελέγχεται από µητρική επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης κάθε επιχείρησης η οποία είναι θυγατρική της αρχικής µητρικής
επιχείρησης,
γ) ως «όµιλος» νοείται µια µητρική επιχείρηση, όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις της και όλες οι άλλες επιχειρήσεις των
οποίων η οργάνωση διέπεται από οικονοµικούς και νοµικούς δεσµούς µε τη µητρική επιχείρηση και όλες τις θυγατρικές της επιχειρήσεις.
3. Σε περίπτωση µη συνδροµής των προϋποθέσεων της παρ.
1, πάροχος πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο θεωρείται ότι είναι
εγκατεστηµένος στην Ελλάδα εφόσον:
α) η µητρική του επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα,
β) η θυγατρική του επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ή, σε περίπτωση περισσότερων θυγατρικών επιχειρήσεων,
η εν λόγω θυγατρική άρχισε πρώτη σε σχέση µε τις λοιπές θυγατρικές που είναι εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και
εξακολουθεί να διατηρεί σταθερό και πραγµατικό δεσµό µε την
οικονοµία της χώρας και υπό την προϋπόθεση ότι η µητρική εταιρεία δεν είναι εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος,
γ) ανήκει σε όµιλο και επιχείρηση του ίδιου οµίλου, είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ή, σε περίπτωση περισσοτέρων επιχειρήσεων του ιδίου οµίλου, η εν λόγω επιχείρηση άρχισε πρώτη
σε σχέση µε τις λοιπές επιχειρήσεις του οµίλου, που είναι εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και εξακολουθεί να διατηρεί
σταθερό και πραγµατικό δεσµό µε την οικονοµία της χώρας και
υπό την προϋπόθεση ότι η µητρική επιχείρηση και οι θυγατρικές
της δεν είναι εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος, τα άρθρα 2 και 11 έως 14
του π.δ. 131/2003 ισχύουν και για τους παρόχους πλατφόρµας
διαµοιρασµού βίντεο, οι οποίοι θεωρούνται εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε την παρ. 3.
5. Το Ε.Σ.Ρ. καταρτίζει και τηρεί ενηµερωµένο κατάλογο µε
τους παρόχους πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, οι οποίοι είναι
εγκατεστηµένοι ή θεωρούνται εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, επισηµαίνοντας σε ποια από τα κριτήρια των παρ. 1 και 3 θεµελιώνεται η δικαιοδοσία της Ελλάδας. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει τα
στοιχεία που υποβάλλονται από τις πλατφόρµες διαµοιρασµού
βίντεο. Ο κατάλογος, καθώς και οι ενηµερώσεις του, κοινοποι-

ούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Υπουργό στον οποίο
ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
6. Σε περίπτωση διαφωνίας µε άλλο κράτος µέλος σχετικά µε
τη δικαιοδοσία επί παρόχου πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο,
το Ε.Σ.Ρ. θέτει το θέµα υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού
προηγουµένως ενηµερώσει τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται
οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
Άρθρο 32
Πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο
(Άρθρο 28β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 έως 14 του π.δ. 131/2003
(Α’ 116), οι πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο, που υπάγονται στη
δικαιοδοσία της Ελλάδας, οφείλουν να λαµβάνουν κατάλληλα
µέτρα για την προστασία:
α) των ανηλίκων από προγράµµατα, βίντεο παραγόµενα από
χρήστες και οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις, που ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση στη σωµατική, ψυχική ή
ηθική τους ανάπτυξη, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 9,
β) του ευρέος κοινού από προγράµµατα, βίντεο παραγόµενα
από χρήστες και οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις που
εµπεριέχουν υποκίνηση σε βία η µίσος εναντίον οµάδας ανθρώπων ή µέλους οµάδας που προσδιορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώµα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή,
τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισµό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά
φύλου,
γ) του ευρέος κοινού από προγράµµατα, βίντεο παραγόµενα
από χρήστες και οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις µε
περιεχόµενο του οποίου η διάδοση συνιστά εγκληµατική δράση
δυνάµει και του ενωσιακού δικαίου, και συγκεκριµένα αδικήµατα
παιδικής πορνογραφίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 348 έως 348Δ
ΠΚ και αδικήµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας, σύµφωνα µε τα
άρθρα 1 έως 4 του ν. 927/1979 (Α’ 139), το άρθρο 82Α ΠΚ και
τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 184 ΠΚ.
2. Οι πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας:
α) οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παρ.
1 του άρθρου 14 όσον αφορά στις οπτικοακουστικές εµπορικές
ανακοινώσεις που προωθούνται, πωλούνται ή ταξινοµούνται από
τις ίδιες,
β) οφείλουν να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 14 και όσον αφορά στις οπτικοακουστικές εµπορικές
ανακοινώσεις που δεν προωθούνται, ούτε πωλούνται ή ταξινοµούνται από τις ίδιες, στο πλαίσιο του περιορισµένου ελέγχου
που οι πλατφόρµες ασκούν στις ανακοινώσεις αυτές.
3. Οι πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο, που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, οφείλουν να ενηµερώνουν µε σαφήνεια
τους χρήστες για τις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις
που περιέχονται σε προγράµµατα ή βίντεο παραγόµενα από χρήστες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εµπορικές αυτές ανακοινώσεις
δηλώνονται σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ. 6 ή ότι ο πάροχος
είναι ενήµερος για τις ανακοινώσεις αυτές.
4. Οι πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας ενθαρρύνονται στη λήψη µέτρων για την
αποτροπή των ανηλίκων από την υπερβολική κατανάλωση τροφίµων και ποτών που δεν ενδείκνυνται για αυτούς. Τέτοια µέτρα
λαµβάνονται είτε µέσω υιοθέτησης κωδίκων δεοντολογίας είτε
µέσω των Γενικών Όρων Συναλλαγών µέσω των οποίων αποτρέπεται η παρουσίαση τέτοιων τροφίµων ή ποτών που δεν ενδείκνυνται για ανηλίκους.
5. Προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις παρ. 1 και 2 οι πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της
Ελλάδας, οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, µέτρα, τα οποία καθορίζονται ανάλογα µε το είδος του
επίµαχου περιεχοµένου, την ενδεχόµενη βλάβη που αυτό µπορεί
να προκαλέσει, τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας των προσώ-
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πων που πρέπει να προστατεύονται, καθώς και τα δικαιώµατα και
τα νόµιµα θεµιτά συµφέροντα που διακυβεύονται, συµπεριλαµβανοµένων των συµφερόντων των παρόχων πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο και των χρηστών που έχουν δηµιουργήσει ή
µεταφορτώσει το περιεχόµενο, καθώς και του γενικού δηµοσίου
συµφέροντος.
6. Για τους σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων, σύµφωνα
µε την περ. α) της παρ. 1, το πλέον επιβλαβές περιεχόµενο υπόκειται στα πλέον αυστηρά µέτρα ελέγχου πρόσβασης.
Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση, ιδίως:
α) όρους χρήσης της πλατφόρµας σχετικούς µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 1, καθώς και τρόπους υποχρεωτικής εφαρµογής των όρων αυτών,
β) όρους χρήσης της πλατφόρµας σχετικούς µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 1 του άρθρου 14 σε σχέση µε
τις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις που δεν προωθούνται, πωλούνται ή ταξινοµούνται από τις πλατφόρµες,
καθώς και τρόπους υποχρεωτικής εφαρµογής των όρων αυτών,
γ) τη λειτουργική δυνατότητα των χρηστών που µεταφορτώνουν βίντεο παραγόµενα από τους ίδιους ή άλλους χρήστες να
δηλώνουν, στον βαθµό που το γνωρίζουν ή αναµένεται εύλογα
να το γνωρίζουν, εάν τα βίντεο αυτά περιέχουν οπτικοακουστικές
εµπορικές ανακοινώσεις,
δ) την εγκατάσταση και λειτουργία διαφανών και εύχρηστων
µηχανισµών που να επιτρέπουν στους χρήστες της πλατφόρµας
να αναφέρουν ή να επισηµαίνουν στον πάροχο της πλατφόρµας
την ανάρτηση επιβλαβούς, για τους ανηλίκους ή το ευρύ κοινό,
περιεχοµένου κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 1,
ε) την εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων ενηµέρωσης
των χρηστών σε σχέση µε την αναφορά ή επισήµανση στην οποία
προέβησαν αυτοί σύµφωνα µε την περ. δ),
στ) την εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών της πλατφόρµας, προκειµένου να
αποτρέπεται η πρόσβαση των ανηλίκων σε περιεχόµενο που ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στη σωµατική, ψυχική ή ηθική
τους ανάπτυξη,
ζ) την εγκατάσταση και λειτουργία εύχρηστων συστηµάτων,
που να επιτρέπουν στους χρήστες της πλατφόρµας να κατατάσσουν το περιεχόµενο που αναφέρεται στην παρ. 1,
η) την παροχή συστηµάτων γονικού ελέγχου, προκειµένου να
αποτρέπεται η πρόσβαση ανηλίκων σε περιεχόµενο που ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στη σωµατική, ψυχική ή ηθική τους
ανάπτυξη,
θ) τη θέσπιση και λειτουργία διαφανών, εύχρηστων και αποτελεσµατικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών σχετιζόµενων µε καταγγελίες χρηστών προς τον πάροχο της πλατφόρµας
διαµοιρασµού βίντεο σε σχέση µε την εκπλήρωση από αυτόν των
υποχρεώσεων των περ. δ) έως η),
ι) την υιοθέτηση µέτρων και την εγκατάσταση εργαλείων για
την παιδεία για τα µέσα και την ενηµέρωση των χρηστών σχετικά
µε την ύπαρξη αυτών.
7. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων που συλλέγονται ή παράγονται µε άλλο τρόπο από παρόχους πλατφόρµας
διαµοιρασµού βίντεο, σύµφωνα µε τις περ. στ) και η) της παρ. 6,
δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για εµπορικούς σκοπούς, όπως
η άµεση εµπορική προώθηση, η ανάλυση «προφίλ» και η συµπεριφορική διαφήµιση µε βάση τις προηγούµενες επιλογές του
χρήστη.
8. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να προωθεί διαδικασίες για την επίτευξη
συρρύθµισης για θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή των
µέτρων της παρ. 6.
9. Ο έλεγχος της συµµόρφωσης των παρόχων, σε σχέση µε
τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 2, ανατίθεται στο Ε.Σ.Ρ.. Στο πλαίσιο
άσκησης των αρµοδιοτήτων του, το Ε.Σ.Ρ. δικαιούται να διενεργεί ελέγχους µέσω των υπαλλήλων του ή τρίτων στους οποίους
αναθέτει τον έλεγχο αυτό και να επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36.
10. Οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο
που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, υποχρεούνται να
υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ., µε τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται από
αυτό, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν:
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α) στον αριθµό των παραπόνων που έλαβαν ανά κατηγορία θέµατος, όπως είναι ο µισαλλόδοξος λόγος, η προστασία ανηλίκων,
η παιδική πορνογραφία, και περιεχοµένου, όπως είναι τα προγράµµατα, τα βίντεο χρηστών, οι εµπορικές ανακοινώσεις της
πλατφόρµας ή των χρηστών, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1,
β) στον αριθµό των παραπόνων που απαντήθηκαν ανά κατηγορία θέµατος και περιεχοµένου και τον χρόνο εντός του οποίου
απαντήθηκαν,
γ) στον αριθµό των υποθέσεων για τις οποίες ο χρήστης κατέφυγε σε εξωδικαστική διαµεσολάβηση,
δ) στις αναφορές ή επισηµάνσεις που έγιναν από χρήστες σε
σχέση µε βλαπτικό ή παράνοµο περιεχόµενο ή τη σήµανση περιεχοµένου,
ε) στα συστήµατα γονικού ελέγχου και εξακρίβωσης της ηλικίας,
στ) στα µέτρα και τα εργαλεία που υιοθέτησαν για την παιδεία
για τα µέσα,
ζ) σε κάθε άλλη πληροφορία που θα προσδιορίσει στο µέλλον
το Ε.Σ.Ρ. µε απόφασή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Άρθρο 33
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
(Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αρµοδιότητες του
παρόντος, καθώς και η επίβλεψη της εφαρµογής των κανόνων
του και η επιβολή κυρώσεων για τις παραβιάσεις τους, ανατίθενται στο Ε.Σ.Ρ., που είναι ανεξάρτητη αρχή και απολαµβάνει πλήρους λειτουργικής ανεξαρτησίας από την Κυβέρνηση και από
οποιονδήποτε άλλον κρατικό και ιδιωτικό φορέα.
2. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις αρµοδιότητές του µε αµεροληψία και διαφάνεια, υπηρετώντας ιδίως τους στόχους της πολυφωνίας, της
πολιτισµικής πολυµορφίας, της προστασίας των καταναλωτών,
της προσβασιµότητας από άτοµα µε αναπηρία, της ίσης µεταχείρισης, της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και
της προώθησης του υγιούς ανταγωνισµού στον τοµέα άσκησης
των αρµοδιοτήτων του. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
απαγορεύεται να ζητά ή να δέχεται οδηγίες από οποιονδήποτε
άλλο φορέα. Εφόσον απαιτείται, µπορεί να συνεργάζεται µε άλλους αρµόδιους φορείς για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Το Ε.Σ.Ρ. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής.
3. Κώδικες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, που είναι ενσωµατωµένοι στα καταστατικά των αναγνωρισµένων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και κώδικες διαφήµισης, όπως ο Ελληνικός
Κώδικας Διαφήµισης και τα Παραρτήµατά του, που έχουν συνταχθεί από την Ένωση Διαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδας, µε τη
συνεργασία του Συνδέσµου Διαφηµιζοµένων Ελλάδας ή ανάλογοι κώδικες, που έχουν συνταχθεί από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις διαφηµιστών και διαφηµιζοµένων, εφόσον δεν
αντιβαίνουν σε διατάξεις του παρόντος ή της σχετικής εθνικής ή
ενωσιακής νοµοθεσίας ή διεθνών συµβάσεων, µπορούν να λαµβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Η παραβίαση Κωδίκων Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας,
Δεοντολογίας Προγραµµάτων και Διαφηµίσεων, που έχουν συνταχθεί κατά το άρθρο 6, συνιστά παράβαση που επισύρει διοικητική κύρωση.
Άρθρο 34
Παροχή υπηρεσιών στο κοινό άλλου
κράτους µέλους της Ε.Ε.
(Άρθρο 30α παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών µέσων
επικοινωνίας δηλώνουν στο Ε.Σ.Ρ. την πρόθεσή τους να παράσχουν το σύνολο ή µέρος της υπηρεσίας τους στο κοινό άλλου
κράτους-µέλους. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας δήλωσης, το
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ε.Σ.Ρ. ενηµερώνει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα την Αρχή
του κράτους-µέλους όπου θα παρασχεθεί η υπηρεσία.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 35
Προώθηση της παιδείας για τα µέσα
(Άρθρο 33α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

Άρθρο 37
Υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων
στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ.

1. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, το
Ε.Σ.Ρ. και οι κατά περίπτωση αρµόδιοι φορείς της δηµόσιας διοίκησης, οι παρόχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας και οι παρόχοι πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο οφείλουν να λαµβάνουν
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της κριτικής
σκέψης και των γνώσεων των πολιτών, προκειµένου αυτοί να
µπορούν να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια τα
µέσα επικοινωνίας και να αξιολογούν το περιεχόµενο που διατίθεται σε αυτά.
2. Αρµόδιος φορέας για την παρακολούθηση και τον συντονισµό των δράσεων και των σχετικών πρωτοβουλιών των δηµόσιων
και ιδιωτικών φορέων της παρ. 1 είναι η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
3. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τη 19η Δεκεµβρίου
2022, και στη συνέχεια ανά τριετία, σχετικά µε την υλοποίηση
των προβλέψεων της παρ. 1.

1. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών µέσων
επικοινωνίας, γραµµικών ή µη γραµµικών, συνδροµητικών ή ελεύθερης λήψης, εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τµήµα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ.
προσδιορίζει, µε απόφασή του, τα στοιχεία που, ανά κατηγορία,
υποβάλλουν οι πάροχοι για την εγγραφή τους, και τα οποία περιλαµβάνουν, κατ’ ελάχιστο, την επωνυµία του παρόχου, την
έδρα του, τα στοιχεία των νοµίµων εκπροσώπων του, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας
του παρόχου, καθώς και τον εγκεκριµένο ή σχεδιαζόµενο προγραµµατισµό µεταδόσεων ή κατάλογο προγραµµάτων που θα
περιλαµβάνει την κατηγορία προγραµµάτων. Αν ο σχεδιαζόµενος
προγραµµατισµός µεταδόσεων ή κατάλογος προγραµµάτων δεν
έχει εγκριθεί από αρµόδια αρχή, η έγκρισή του από το Ε.Σ.Ρ.
αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του παρόχου στο οικείο
µητρώο.
2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 2644/1998 (A’ 233) και
η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 δεν θίγονται από την
εφαρµογή της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 36
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 8, των παρ. 1-3 και
7-9 του άρθρου 9, των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 10, των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, των παρ. 1-2 του άρθρου 17, του άρθρου
18, της παρ. 1 του άρθρου 19, των παρ. 1-2 του άρθρου 20, των
άρθρων 21, 23, 24, 25, 26, 27, και των παρ. 1-2 του άρθρου 28
από πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, συνδροµητικών ή
µη, το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ν.
2644/1998 (Α’ 233) και τον ν. 2328/1995 (Α’ 159), αντιστοίχως.
2. Εφόσον η παράβαση αφορά σε προγράµµατα για τα οποία
ο πάροχος των συνδροµητικών υπηρεσιών δεν έχει συντακτική
ευθύνη, το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να επιβάλλει στον πάροχο τις ως άνω
κυρώσεις, εφόσον αυτός παραβίασε τις υποχρεώσεις επιµέλειας
που οφείλει να έχει έναντι των συνδροµητών του. Ως παράβαση
υποχρεώσεων επιµέλειας νοείται ιδίως η µη διάθεση εύχρηστων
και εύκολα ανευρέσιµων συστηµάτων γονικού ελέγχου.
3. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του άρθρου
32 από πλατφόρµα διαµοιρασµού βίντεο που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, επιβάλλονται σε αυτήν κυρώσεις που συνίστανται σε:
α) σύσταση για συµµόρφωση,
β) πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ,
γ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρµας για
χρονικό διάστηµα από µία (1) ηµέρα έως τρεις (3) µήνες,
δ) οριστική διακοπή της λειτουργίας της.
Η επιλογή του είδους και η επιµέτρηση των διοικητικών κυρώσεων γίνονται ανάλογα µε τη βαρύτητα της παραβίασης και τον
βαθµό υπαιτιότητας, την οικονοµική κατάσταση του παρόχου,
καθώς και την ύπαρξη υποτροπής.
4. Οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α’ του άρθρου 110 του ν. 4727/2020
(Α’ 184), οφείλουν να εκτελούν τις αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. σε περίπτωση µη εκούσιας συµµόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών
µέσων επικοινωνίας.

Άρθρο 38
Προϋποθέσεις µεταβίβασης ή µετασχηµατισµού
επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθµού
ελεύθερης λήψης - Αντικατάσταση της παρ. 13
του άρθρου 1 του ν. 2328/1995
Η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Επιτρέπεται η µεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια
τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή
πρόκειται για καθολική µεταβίβαση, κατά τις κοινές διατάξεις.
Κάθε τέτοια µεταβίβαση στο σύνολό της ή η µεταβίβαση µετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηµατιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας µε τη συµµετοχή επιχείρησης
αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε µετασχηµατισµός της
εταιρείας, γνωστοποιείται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες στο Ε.Σ.Ρ.,
µε κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύµβασης που πρέπει να
περιβάλλεται τον συµβολαιογραφικό τύπο ή τον κατά περίπτωση
άλλον τύπο δηµοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάµενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφεροµένους, προβαίνει στον έλεγχο των µέσων
χρηµατοδότησης της εταιρείας και των µετόχων, σύµφωνα µε
τον ν. 4339/2015 (Α’133) και αποφασίζει για την έγκριση ή µη της
µεταβίβασης ή του µετασχηµατισµού. Σε περίπτωση παράβασης
των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στον παρόντα
νόµο κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.»
Άρθρο 39
Αλλαγή φυσιογνωµίας προγράµµατος ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών
1. Μέχρι την έκδοση προκήρυξης για χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθµούς και σε παρόχους περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης, οι εποπτευόµενοι από το Ε.Σ.Ρ. ως νοµίµως λειτουργούντες αντίστοιχοι σταθµοί επιτρέπεται να αλλάξουν µία
(1) µόνον φορά τη φυσιογνωµία του προγράµµατός τους, εφό-
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σον πληρούν τις οικείες για τη φυσιογνωµία προϋποθέσεις.
2. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. αίτηση, καθώς
και:
α) αναλυτικό πρόγραµµα µιας εβδοµάδας, που αντιστοιχεί στη
νέα φυσιογνωµία προγράµµατος,
β) δήλωση, στην οποία αναφέρουν αναλυτικά και συγκεκριµένα τα στοιχεία στα οποία στηρίζουν την αίτησή τους και από
τα οποία προκύπτει ότι έχουν και την υποδοµή για τη λειτουργία
σταθµού µε την αιτούµενη φυσιογνωµία,
γ) ονοµαστική κατάσταση προσωπικού το οποίο:
γα) απασχολήθηκε για τη λειτουργία του σταθµού από την
1η.1.2019 και µετά,
γβ) απασχολείται για τη λειτουργία του σταθµού κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης ή δήλωση για το προσωπικό που
πρόκειται να προσληφθεί, για να πληρούται η οικεία νόµιµη υποχρέωση.
3. Το Ε.Σ.Ρ. αποφαίνεται επί της αίτησης µε αιτιολογηµένη
απόφαση µετά από ακρόαση του ενδιαφερόµενου, λαµβάνοντας
υπόψη την υφιστάµενη κατάσταση της περιοχής εκποµπής του
αιτούντος, τη βιωσιµότητά του και την πληρότητα του προγράµµατός του.
Άρθρο 40
Υποχρεώσεις για τη µεταβίβαση και ασυµβίβαστα
ραδιοφωνικών επιχειρήσεων
1. Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί, που περιλαµβάνονται στο οικείο
Μητρώο του Ε.Σ.Ρ., εποπτευόµενοι ως νοµίµως λειτουργούντες,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέµπουν
νόµιµα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Ως καταληκτική προθεσµία για τη διαδικασία
αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθµών ορίζεται η
30ή.6.2023.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) έχει εφαρµογή και στους ραδιοφωνικούς σταθµούς.
3. Επιτρέπεται η µεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια
ραδιοφωνικού σταθµού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή
πρόκειται για καθολική µεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια µεταβίβαση στο σύνολό της ή µεταβίβαση
εταιρικών µεριδίων ή µετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε
ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός
ή εκτός του Χρηµατιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας µε
τη συµµετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε
µετασχηµατισµός της εταιρείας, γνωστοποιείται µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες στο Ε.Σ.Ρ. µε κατάθεση αντιγράφου της σχετικής
σύµβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συµβολαιογραφικό
τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δηµοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ.
ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάµενο να καλεί σε ακρόαση
τους κατά περίπτωση ενδιαφεροµένους, προβαίνει στον έλεγχο
των µέσων χρηµατοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή µετόχων σύµφωνα µε τον ν. 3592/2007 (Α’ 161) και αποφασίζει για
την έγκριση ή µη της µεταβίβασης ή του µετασχηµατισµού. Σε
περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στον ν. 2328/1995 (Α’159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
Άρθρο 41
Ρυθµίσεις για παρόχους περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης - Τροποποιήσεις του ν. 4339/2015
1. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 1 του ν. 4339/2015 (Α’ 133)
ως εξής:
«4. Η κατοχή άδειας παρόχου περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας προσµετράται ως βαρύνον κριτήριο κατά τη χορήγηση
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στον πάροχο αυτό, ή σε ανώνυµη εταιρεία, στην οποία συµµετέχει ο πάροχος ως µοναδικός µέτοχος, ή ως µέτοχος από κοινού
µε άλλους παρόχους ίδιας άδειας αποκλειστικά, άδειας παροχής
συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω επίγειων αποκλειστικά ποµπών από το Ε.Σ.Ρ., µε οικονοµικό αντάλλαγµα, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν.
2644/1998 (Α’ 233).
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ»
και
τον
διακριτικό
τίτλο
«DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», ως πάροχος δικτύου, υποχρεούται να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες στον πάροχο περιεχοµένου ή στην ανώνυµη εταιρεία, στην οποία συµµετέχει ο
πάροχος αυτός ως µοναδικός µέτοχος, ή, ως µέτοχος από κοινού µε άλλους παρόχους ίδιας άδειας αποκλειστικά, του πρώτου
εδαφίου της παρούσας, για την παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με την απόφαση του Υπουργού περί καθορισµού του αριθµού των αδειών, δύναται να αποκλείεται, µε ειδική αιτιολόγηση,
ειδικής στόχευσης περιεχόµενο των προς χορήγηση αδειών µη
ενηµερωτικού περιεχοµένου, ιδίως για λόγους προστασίας της
εθνικής ασφάλειας, διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης και προστασίας της δηµόσιας υγείας. Καταληκτική προθεσµία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής
εµβέλειας µη ενηµερωτικού περιεχοµένου και περιφερειακής εµβέλειας (ενηµερωτικού γενικού και µη ενηµερωτικού περιεχοµένου) ορίζεται η 31η.12.2022.»
3. Οι παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015 τροποποιούνται ως εξής:
«2. Το ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατος εθνικής εµβέλειας παρόχου περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος
γενικού περιεχοµένου, περιλαµβάνει:
α) τρία (3) καθηµερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ηµερήσιας διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) λεπτών,
β) εκποµπές πολιτισµού, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
δέκα (10) ωρών µηνιαίως, όπως ενδεικτικά εκποµπές λόγου, τέχνης, θεάτρου και κινηµατογράφου, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκποµπές
ενηµερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (όπως τηλεπαιχνίδια, θεάµατα και εκδηλώσεις), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκποµπές, ντοκιµαντέρ, εκποµπές αθλητικού
περιεχοµένου, συνολικής µηνιαίας διάρκειας καθεµιάς εξ αυτών
τουλάχιστον δέκα (10) ωρών,
γ) τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας (ΕΕ)
2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, όπως
έχουν ενσωµατωθεί στην εθνική έννοµη τάξη, για την προώθηση
των ευρωπαϊκών έργων, συµπεριλαµβανοµένων και των ανεξαρτήτων παραγωγών.
5. Για τον καθορισµό του περιεχοµένου εκπεµπόµενου προγράµµατος εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας µε την οποία ενσωµατώνεται στην εθνική έννοµη
τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2010/13.
6. Η µετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηµατική γλώσσα, µε
ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά
(7) λεπτών της ώρας µεταξύ των ωρών 15:00 έως 23:00 είναι
υποχρεωτική για τους παρόχους γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχοµένου µετά από γνώµη της
Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εµποδίζουν τους παρόχους περιεχοµένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών
και βαρήκοων ατόµων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ)
2010/13, όπως έχει ενσωµατωθεί στην εθνική έννοµη τάξη.
7. Τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδοµάδα από τις αναφερόµενες στην περ. β’ της παρ. 2 κατηγορίες εκποµπών µετα-
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δίδονται υποχρεωτικά µε ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην
ελληνική γλώσσα από τους παρόχους γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου και µεταξύ των ωρών 17.00 - 23.00. Οι πάροχοι µη
ενηµερωτικού περιεχοµένου υπόκεινται στην υποχρέωση µετάδοσης τηλεοπτικών προγραµµάτων µε τρόπο που να εξασφαλίζει
την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία, κατά ποσοστό τρία τοις
εκατό (3%) τουλάχιστον του εβδοµαδιαίου προγραµµατισµού µεταδόσεών τους. Οι υποχρεώσεις της παρούσας εφαρµόζονται
µε την επιφύλαξη του άρθρου 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, όπως
έχει ενσωµατωθεί στην εθνική έννοµη τάξη.
8. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι
προς απόδειξη των ανωτέρω ανά κατηγορία της αιτούµενης
άδειας, τα οποία περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον αναλυτικό ηµερήσιο πρόγραµµα για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός πριν από
την υποβολή της αίτησης και σχετική βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ότι το έντυπο ηµερήσιο πρόγραµµα αποτυπώνει µε
ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό, όπως µεταδόθηκε κατά το
ως άνω χρονικό διάστηµα.»
4. Το άρθρο 9 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Απασχολούµενο προσωπικό
1. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχοµένου υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς ανθρωπίνους πόρους, ανάλογα µε την κατηγορία της εµβέλειας, εθνικής ή περιφερειακής,
και το είδος του προγράµµατος, ενηµερωτικού γενικού περιεχοµένου ή µη ενηµερωτικού περιεχοµένου. Προς τον σκοπό αυτό,
για την κάλυψη των αναγκών τους που αφορούν σε θέσεις δηµοσιογράφων και των αναγκών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, υποχρεούνται να διατηρούν συγκεκριµένο ετήσιο µέσο
όρο προσωπικού, το οποίο δύναται να απαρτίζεται από: (α) εργαζοµένους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, (β) προσωπικό συνδεδεµένων µε τον αδειούχο
πάροχο περιεχοµένου επιχειρήσεων µε βεβαίωση απασχόλησης
ανάλογου χρόνου αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου παρόχου και (γ) προσωπικό ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής στις οποίες ο πάροχος αναθέτει την εκτέλεση
συγκεκριµένου έργου µε βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου παρόχου.
Για την περ. β), το προσωπικό των συνδεδεµένων επιχειρήσεων
δύναται να συνυπολογίζεται και να προσµετράται στο προσωπικό
του αδειούχου παρόχου περιεχοµένου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) Η συνδεδεµένη επιχείρηση έχει ως αντικείµενο
δραστηριότητας την παραγωγή περιεχοµένου ή παροχής υπηρεσιών προς τον αδειούχο πάροχο περιεχοµένου, ββ) Το προσµετρώµενο προσωπικό της συνδεδεµένης επιχείρησης µε
βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου ορίζεται ως το γινόµενο του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης της
συνδεδεµένης επιχείρησης επί το ποσοστό συµµετοχής του αδειούχου παρόχου περιεχοµένου σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το
προσµετρώµενο προσωπικό των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και
των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, µε βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) του ετήσιου µέσου όρου προσωπικού.
2. Το προσωπικό των αδειούχων παρόχων περιεχοµένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:
α. τετρακόσια (400) άτοµα για άδεια εθνικής εµβέλειας γενικού
ενηµερωτικού περιεχοµένου και
β. πενήντα (50) άτοµα για άδεια εθνικής εµβέλειας µη ενηµερωτικού περιεχοµένου.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου για άδεια
περιφερειακής εµβέλειας ενηµερωτικού ή µη ενηµερωτικού περιεχοµένου. Για τον καθορισµό του αριθµού αυτού και µετά από
δηµόσια διαβούλευση, λαµβάνονται υπόψη ο πληθυσµός, το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και η γεωµορφολογία κάθε περιφε-

ρειακής ζώνης.
4. Για τον προσδιορισµό του αριθµού του ετήσιου µέσου όρου
των εργαζοµένων, κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 3, λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εργαζόµενων που απασχολούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόµενο
µήνα.
5. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχοµένου προς απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2, υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από
τη χορήγηση της άδειας: (α) ως προς τους εργαζοµένους, κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας ή πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει καταχωριστεί
στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», µε µνεία των ειδικοτήτων των εργαζοµένων και του ωραρίου απασχόλησής τους,
καθώς και (β) ως προς το προσµετρώµενο προσωπικό συνδεδεµένων επιχειρήσεων και ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση
Εργασίας ή πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», µε µνεία των ειδικοτήτων των εργαζοµένων και του ωραρίου απασχόλησής τους,
βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου που εκδίδεται από
τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριµένου παρόχου και τα κατά περίπτωση
πρόσφορα αποδεικτικά µέσα προς απόδειξη της δραστηριότητας της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής και της συνδεδεµένης επιχείρησης καθώς και της εταιρικής συµµετοχής του
αδειούχου παρόχου περιεχοµένου στην τελευταία, ιδίως, ισχύον
ενιαίο κείµενο κωδικοποιηµένου καταστατικού νοµίµως θεωρηµένο από το ΓΕΜΗ, αντίγραφα συναφθεισών συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µεταξύ του αδειούχου παρόχου περιεχοµένου
και της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής ή της συνδεδεµένης
επιχείρησης,
αντίγραφα
συµφωνητικών
απόκτησης
µετοχών/εταιρικών µεριδίων, κατά περίπτωση, και θεωρηµένα αντίγραφα από το βιβλίο µετόχων. Επικαιροποιηµένα στοιχεία, κατά
τα ανωτέρω, υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ. σε ετήσια βάση.»
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι χρηµατικοί πόροι του Ε.Σ.Ρ από τους αδειοδοτηµένους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης έθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού
περιεχοµένου περιέρχονται στον προϋπολογισµό του Ε.Σ.Ρ. τον
Ιανουάριο κάθε έτους και είναι άµεσα διαθέσιµοι για χρήση, ανεξαρτήτως του χρόνου καταβολής του ετησίου τιµήµατος των
αδειών.»
6. H παρ. 4 του άρθρου 14Α του ν. 4339/2015 τροποποιείται
ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων ως προς τη δυνατότητα άπαξ αλλαγής της φυσιογνωµίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής
διαδικασίας µεταβολή της φυσιογνωµίας προγράµµατος και της
εµβέλειας εκποµπής των λειτουργούντων, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, παρόχων περιεχοµένου.»
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου
περιεχοµένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού ογδόου της
από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Η παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου της από 30.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A’ 86) τροποποιείται, η παρ. 2
καταργείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Ρυθµίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου
περιεχοµένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο πρώτο και το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 4339/2015 (Α’
133), ειδικά για τους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
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ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου που κατέχουν σχετική άδεια περιεχοµένου έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, το
υπολειπόµενο κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ποσό τιµήµατος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή ως κατωτέρω:
(α) Προκειµένου να δοθούν επενδυτικά κίνητρα στον οικείο
κλάδο, η οφειλόµενη δόση ποσού τριών εκατοµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ευρώ για το έτος 2020 αποµειώνεται
κατά το ύψος των επενδύσεων σε πρόγραµµα, τεχνολογικό εξοπλισµό και υποδοµές που διενεργεί ο υπερθεµατιστής εντός του
ηµερολογιακού έτους 2020. Το ποσό αποµείωσης ανέρχεται
κατά ανώτατο όριο στο ποσό των τριών εκατοµυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.450.000) ευρώ, ενώ αντίστοιχα το ύψος
της καταβλητέας δόσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ο υπερθεµατιστής καταβάλλει το
ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ που αφορά το 2020
µέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 και προσκοµίζει στο Ε.Σ.Ρ. και στο
Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι την 15η Απριλίου
2021 βεβαίωση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, που βεβαιώνει
προσηκόντως τη διενέργεια των ως άνω επενδύσεων. Αν οι διενεργηθείσες επενδύσεις υπολείπονται του ανώτατου ορίου των
τριών εκατοµυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.450.000)
ευρώ, ο υπερθεµατιστής υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά,
ήτοι το ποσό που προκύπτει αφαιρουµένου του ποσού των επενδύσεων που έχουν διενεργηθεί από το ποσό των τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.450.000) ευρώ, µέχρι
την 30ή Σεπτεµβρίου 2021. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίον έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης και κατόπιν γνώµης του Ε.Σ.Ρ. µπορεί να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της ως άνω αποµείωσης, ιδίως η διαδικασία ελέγχου της υλοποίησης αυτών και τα αρµόδια όργανα. Το
ποσό της δόσης που αντιστοιχεί στο Ε.Σ.Ρ. περιέρχεται στον
προϋπολογισµό του ελεύθερο προς χρήση µαζί µε το αντίστοιχο
ποσό για το έτος 2021. Ειδικά για το 2021 οι ανωτέρω χρηµατικοί
πόροι περιέρχονται στον προϋπολογισµό του Ε.Σ.Ρ. το αργότερο
εντός δύο (2) µηνών από την ψήφιση του παρόντος και είναι
άµεσα διαθέσιµοι για χρήση.
(β) Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Οκτωβρίου 2021 και
µέχρι εξοφλήσεως του τιµήµατος, το υπολειπόµενο ποσό τιµήµατος κάθε άδειας, συγκεκριµένα το ποσό που προκύπτει αφαιρουµένων των ποσών που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση των
αντίστοιχων δόσεων του τιµήµατος της αδείας, καθώς και του
ποσού της αποµείωσης του ύψους της δόσεως του έτους 2020
κατά τα ως άνω, από το συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατοµυρίων (35.000.000) ευρώ, καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις,
µε αντίστοιχες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται, σε διαταγή
του Ελληνικού Δηµοσίου, αρχής γενοµένης την 1η Οκτωβρίου
2021. Ειδικότερα:
βα) Υπερθεµατιστής στον οποίο χορηγήθηκε άδεια παρόχου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου εντός
του ηµερολογιακού έτους 2018 καταβάλλει το υπολειπόµενο
ποσό τιµήµατος σε ογδόντα τέσσερις (84) µηνιαίες δόσεις. Έκαστη δόση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (287.500) ευρώ, πλην της δόσης Οκτωβρίου
κάθε ηµερολογιακού έτους που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (337.500) ευρώ.
ββ) Υπερθεµατιστής στον οποίο χορηγήθηκε άδεια παρόχου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου εντός
του ηµερολογιακού έτους 2019 καταβάλλει ενενήντα έξι (96) µηνιαίες δόσεις. Έκαστη δόση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (287.500) ευρώ, πλην της
δόσης Οκτωβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους που ανέρχεται στο
ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων
(337.500) ευρώ.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 43
Φύση, έννοια και τρόπος παροχής συνδροµητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2644/1998
1. Το άρθρο 1 του ν. 2644/1998 (Α’ 233) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών υπάγεται, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Συντάγµατος, στον άµεσο έλεγχο του Κράτους και συνιστά δηµόσια λειτουργία µε σκοπό την αντικειµενική και επί ίσοις όροις
ενηµέρωση, καθώς και την υψηλής στάθµης επιµόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών, για την εφαρµογή του παρόντος, θεωρείται η, µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο (επίγειους αποκλειστικά ποµπούς, καλωδιακό δίκτυο ή δορυφόρο), µετάδοση
απευθείας προς το κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων, η πρόσβαση στα οποία τελεί υπό τους όρους που
θέτει η κάτοχος της άδειας η οποία προβλέπεται στις διατάξεις
του παρόντος.
Επίσης, παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών θεωρείται και η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω των λοιπών
ευρυζωνικών δικτύων, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος της υπηρεσίας έχει λάβει άδεια από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) για τα προγράµµατα που µεταδίδει ή εάν µεταδίδει
προγράµµατα, αδειοδοτηµένα σε άλλο κράτος µέλος, δυνάµει
σχετικής συµβάσεως.
2. Για την παροχή προς το κοινό συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου, καλωδίου ή
συχνοτήτων, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται µε απόφαση
του Ε.Σ.Ρ., και σύναψη σύµβασης παραχώρησης µε το Ελληνικό
Δηµόσιο, εξαιρουµένης της παροχής γραµµικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων, για την οποία το άρθρο
15 του ν. 3592/2007 (Α’ 161).
Για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών µέσω δορυφόρου,
άδεια και σύµβαση παραχώρησης απαιτούνται µόνο όταν η µετάδοση της ανοδικής δέσµης προς τον δορυφόρο πραγµατοποιείται είτε (α) από την Ελληνική Επικράτεια απευθείας ή µε τη
µεσολάβηση σε προηγούµενη φάση µεταφοράς του ραδιοτηλεοπτικού σήµατος από την επικράτεια άλλου κράτους µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο είτε (β) από την επικράτεια άλλου
κράτους µε τη µεσολάβηση, σε προηγούµενη φάση, µεταφοράς
του ραδιοτηλεοπτικού σήµατος από την ελληνική επικράτεια µε
οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο.
Για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, όπως προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4339/2015, µέσω επιγείων αποκλειστικά ποµπών από κατόχους αδειών παροχής περιεχοµένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εµβέλειας ή από ανώνυµη εταιρεία στην οποία συµµετέχουν αποκλειστικά, ως µοναδικοί µέτοχοι ή µέτοχοι από κοινού,
κάτοχοι αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας, το
Ε.Σ.Ρ. χορηγεί τις προβλεπόµενες από τον νόµο αυτό άδειες,
χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, κατά προτεραιότητα, διάρκειας
πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ετών ανάλογα µε τα υποβαλλόµενα
οικονοµικά στοιχεία και τα επενδυτικά σχέδια των παρόχων περιεχοµένου ή της ανώνυµης εταιρείας στην οποία συµµετέχουν
αποκλειστικά, ως µοναδικοί µέτοχοι ή µέτοχοι από κοινού, κάτοχοι αδειών παροχής περιεχοµένου, και υπό την προϋπόθεση ότι
δεν υφίστανται τεχνικά ζητήµατα µη επάρκειας χωρητικότητας
δικτύου για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής περιεχοµένου ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται σύναψη σύµβασης παραχώρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο.
3. Η σύµβαση παραχώρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο
εκπροσωπεί ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιό-
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τητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης,
καταρτίζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από
την έκδοση της άδειας. Εφόσον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από
την παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας η σύµβαση παραχώρησης δεν έχει υπογραφεί για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Ελληνικού Δηµοσίου, η προθεσµία αυτή
αναστέλλεται υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που η προθεσµία των
έξι (6) µηνών παρέλθει άπρακτη για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της κατόχου, η άδεια ανακαλείται µε
απόφαση του Ε.Σ.Ρ., η οποία εκδίδεται ύστερα από ακρόαση της
κατόχου. Σύµβαση που καταρτίζεται χωρίς την άδεια της παρ. 2
είναι άκυρη. Στις συµβάσεις αυτές περιλαµβάνονται υποχρεωτικά οι προβλεπόµενοι στον παρόντα νόµο οικονοµικοί όροι,
καθώς και οι αντισταθµιστικές υπηρεσίες, που τυχόν καθορίζονται στην άδεια του Ε.Σ.Ρ., και εξειδικεύονται όλοι οι όροι και οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 10. Κατά τη
συνοµολόγηση των συµβατικών όρων, καθώς και κατά την εξέλιξη της συµβατικής σχέσης, το Ελληνικό Δηµόσιο οφείλει να
αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη που καταλήγει σε άνιση µεταχείριση των αντισυµβαλλοµένων του ή που τους παρέχει τη
δυνατότητα να καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση που αυτοί
έχουν τυχόν αποκτήσει στον τοµέα της παροχής ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών.
4. Οι άδειες και συµβάσεις που προβλέπονται στον παρόντα
νόµο για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν αναιρούν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης καταχώρισης υπό καθεστώς γενικής άδειας και εφόσον
απαιτείται, χορήγησης άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που προβλέπεται στον ν. 4727/2020
(Α’ 184) για την εκποµπή και µεταφορά µε οποιαδήποτε τεχνική
µέθοδο ή µέσο ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήµατος, καθώς και
για την απόκτηση και χρήση του αναγκαίου εξοπλισµού και υποδοµής.
Η άδεια που προβλέπεται στον παρόντα νόµο για την παροχή
συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν
αποτελεί άδεια παροχής των τεχνικών υπηρεσιών πρόσβασης
υπό όρους, οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4727/2020.
Η δήλωση καταχώρισης υπό καθεστώς γενικής άδειας που
προβλέπεται στον ν. 4727/2020 και η άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, εφόσον απαιτείται, για την εκποµπή και µεταφορά
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήµατος µε την τεχνική µέθοδο και
µέσο που χρησιµοποιεί η κάτοχος της άδειας µπορεί να µην υποβάλλονται και να µην κατέχονται αντίστοιχα από την ίδια την κάτοχο της άδειας ή µέτοχό της. Στη περίπτωση αυτή η κάτοχος
της άδειας υποχρεούται να προσκοµίσει στον Υπουργό στον
οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, πριν από τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης, υπογεγραµµένη σύµβαση µε πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει υποβάλει την
απαιτούµενη δήλωση καταχώρισης υπό καθεστώς γενικής
άδειας και εφόσον απαιτείται, άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Η έναρξη παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται από τον
ν. 4727/2020 για τη µεταφορά ραδιοτηλεοπτικού σήµατος από
δηµόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται µόνο µετά την προσκόµιση στον πάροχο δικτύου της άδειας και της σύµβασης παραχώρησης που
προβλέπονται για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών.»
2. Οι παρ. 4 και 9 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 τροποποιούνται ως εξής:
«4. Η κάτοχος άδειας συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου του παρόντος ή οι µέτοχοί
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της και τα συνδεδεµένα µε αυτούς ή παρένθετα πρόσωπα, δεν
επιτρέπεται να συµµετέχουν σε ή να ελέγχουν οποιαδήποτε άλλη
επιχείρηση παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχοµένου
µέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης ή συνδροµητικής λήψης.
9. Οι υπηρεσίες, έργα και λοιπές δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα µε την ανάπτυξη και παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών από την κάτοχο της άδειας
του παρόντος νόµου, όπως είναι ιδίως: (α) η παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποδοµής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού δικτύου, καθώς και επεξεργασίας και µεταφοράς του αντίστοιχου σήµατος, (β) η παραγωγή των συσκευών και του
αναγκαίου λογισµικού, τα οποία καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε καταληπτή µορφή στο περιεχόµενο των παρεχόµενων
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και η κατοχή των σχετικών δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, (γ) η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, πρόσβασης σε καταληπτή µορφή στο
περιεχόµενο των παρεχόµενων συνδροµητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του σχετικού δικτύου συνδροµητών και (δ) η παροχή
προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων
µπορούν να µην ασκούνται απευθείας από την ίδια την κάτοχο
της άδειας, αλλά να παρέχονται σε αυτήν από άλλες εταιρείες
στους καταστατικούς σκοπούς των οποίων περιλαµβάνεται η
άσκηση µιας ή περισσότερων από τις παραπάνω δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, αντισυµβαλλόµενος του χρήστη των
συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών είναι
υποχρεωτικά η κάτοχος της άδειας.»
3. Οι παρ. 1, 7, 7Α, 8, 9, 11, 12 και 14 του άρθρου 9 του ν.
2644/1998 τροποποιούνται ως εξής:
«1. Η κάτοχος άδειας παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ωρών ηµερησίως οφείλει να αναθέτει δωρεάν τη διαχείριση
προγράµµατός της σε έναν ή περισσότερους δηµόσιους φορείς,
µε εξαίρεση την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., για τη µετάδοση εκποµπών που συνδέονται µε την εκπλήρωση των σκοπών τους. Ο καθορισµός του
διαθέσιµου συνολικού χρόνου µετάδοσης δεν µπορεί να είναι µικρότερος του δέκα τοις εκατό (10%) του αναφερόµενου στην
άδεια χρόνου προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση
αυτή θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί µε τη δωρεάν διάθεση είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών ηµερήσιου προγράµµατος. Σε περίπτωση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος περισσότερων δηµόσιων φορέων η
επιλογή τους και ο καταµερισµός του διαθέσιµου χρόνου γίνονται από το Ε.Σ.Ρ.. Η δωρεάν ανάθεση διαχείρισης προγράµµατος
στον ίδιο δηµόσιο φορέα δεν µπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια
τα δύο (2) έτη. Εκ νέου ανάθεση στον ίδιο δηµόσιο φορέα επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
άλλους δηµόσιους φορείς. Ανεξαρτήτως και πέραν της κατά τα
ανωτέρω υποχρέωσης είναι επίσης υποχρεωτική και χωρίς χρονικούς περιορισµούς η δωρεάν ανάθεση στη Βουλή των Ελλήνων
της διαχείρισης ενός από τα προγράµµατά της από κάθε κάτοχο
άδειας. Η πρόσβαση στα προγράµµατα της παρούσας µπορεί,
εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν, να µην τελεί υπό όρους, σύµφωνα
µε σχετική δήλωση που απευθύνει εγγράφως ο δηµόσιος φορέας προς την κάτοχο της άδειας.»
«7. α) Η κάτοχος άδειας οφείλει να καταβάλει για την απόκτηση της άδειας οικονοµικό αντάλλαγµα ύψους δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ για κάθε εικοσιτετράωρο τηλεοπτικό
πρόγραµµα που µεταδίδει, όπως ο χρόνος µετάδοσης προσδιορίζεται στην άδεια του άρθρου 7, το δε συνολικό ποσό ανά έτος
άδειας συναρτάται από τη δέσµη που επιλέγει ο πάροχος σύµφωνα µε τον κατωτέρω Πίνακα. Το τέλος δέσµης ανά έτος
άδειας διακρίνεται σε δώδεκα (12) εναλλακτικές κατηγορίες,
εκάστη επαυξηµένη ανά δέκα (10) τηλεοπτικά κανάλια, µε την
εξαίρεση της πρώτης κατηγορίας, µε αντιστρόφως προοδευτική
µέση επιβάρυνση για κάθε επόµενη δέσµη.
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____________________________
Σηµείωση 1: κάθε µεγαλύτερη δέσµη προσφέρει 10% έκπτωση (στήλη 3).
2
Σηµείωση 2: επιλογή µεµονωµένων καναλιών επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση 500 .
1
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Η κάτοχος άδειας οφείλει να καταβάλει για την απόκτηση της
άδειας οικονοµικό αντάλλαγµα ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ
ανά έτος άδειας για κάθε εικοσιτετράωρο ραδιοφωνικό πρόγραµµα που µεταδίδει, όπως ο χρόνος µετάδοσης προσδιορίζεται στην άδεια του άρθρου 7.
β) Επίσης, η κάτοχος άδειας παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών οφείλει να καταβάλλει ετήσιο οικονοµικό αντάλλαγµα
ύψους µισό τοις εκατό (0,5%) επί των αντίστοιχων ακαθάριστων
εσόδων της, αυξανόµενο κάθε δύο (2) έτη κατά το ίδιο ποσοστό
(0,5% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο
έτος κ.ο.κ.) και µέχρι του ποσοστού του τρία τοις εκατό (3%) επί
των ανωτέρω εσόδων κατ’ ανώτατο όριο. Τα ετήσια οικονοµικά
ανταλλάγµατα καταλογίζονται µε πράξη του Υπουργού στον
οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
γ) Τις οικονοµικές υποχρεώσεις υπό περ. α’ και β’ έχουν και οι
λοιποί πάροχοι συνδροµητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τρόπου µετάδοσης του σήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων γραµµικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων.
Σε περίπτωση µετάδοσης του ίδιου οπτικοακουστικού περιεχοµένου από τον πάροχο συνδροµητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, µε περισσότερα µέσα, το οικονοµικό
αντάλλαγµα της περ. α’ καταβάλλεται µία µόνον φορά.»
«7Α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µετά από πρόταση της Ε.Ε.Τ.Τ. και σύµφωνη γνώµη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζεται ο
τρόπος υπολογισµού και καταλογισµού του οικονοµικού ανταλλάγµατος που προβλέπεται στις περ. α’και β’ της παρ. 7 και οφείλει ο πάροχος συνδροµητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τρόπου µετάδοσης του σήµατος,
να καταβάλει για την απόκτηση της άδειας ή την εγγραφή στο
Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τµήµα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ή παροχής
των υπηρεσιών, σε ετήσια βάση.
8. Τα οικονοµικά ανταλλάγµατα των περ. α’και β’ της παρ. 7
καταβάλλονται υπέρ του Δηµοσίου και ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%) από αυτά αποδίδεται, µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού, στο Ε.Σ.Ρ. για την ενίσχυση του εποπτικού του ρόλου.
Η είσπραξη των σχετικών ποσών γίνεται µε τη διαδικασία του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.
9. Η κάτοχος της άδειας µέσα σε έναν (1) µήνα από την κατάρτιση της σύµβασης παραχώρησης οφείλει να καταθέσει, για
την τήρηση των υποχρεώσεων που θεσπίζονται µε τις διατάξεις
του παρόντος και τους όρους της σύµβασης, εγγυητική επιστολή
αξιόχρεου πιστωτικού ιδρύµατος ετήσιας διάρκειας το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του οικονοµικού ανταλλάγµατος της περ. α’ της παρ. 7. Η εγγυητική
επιστολή ανανεώνεται σε ετήσια βάση και το ύψος της αναπροσαρµόζεται, ώστε να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί του οφειλόµενου οικονοµικού ανταλλάγµατος της περ.
α’ της παρ. 7 ανά έτος άδειας. Για την κατάπτωση και αντικατάσταση των επιστολών αυτών εφαρµόζεται η παρ. 22 του άρθρου
1 του ν. 2328/1995 (Α’ 159). Το ύψος των εγγυητικών επιστολών
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.»
«11. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν τη δωρεάν
µετάδοση µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. 1686/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (Β’ 2037).
12. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να µεριµνούν για την κατανόηση από κωφά και βαρήκοα άτοµα ενός πεντάλεπτου τουλάχιστον καθηµερινού δελτίου ειδήσεων στη νοηµατική γλώσσα,
εφόσον στο πρόγραµµά τους περιλαµβάνονται ενηµερωτικές εκποµπές. Επίσης οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν την
κατανόηση από άτοµα µε αναπηρία ενός ηµίωρου ανά δεκαπενθήµερο προγράµµατος ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Οι διερµηνείς
νοηµατικής γλώσσας επιλέγονται µε βάση σχετικό κατάλογο,
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που υποβάλλεται στην κάτοχο της άδειας από την Οµοσπονδία
Κωφών Ελλάδος.»
«14. Η κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί όλες τις διατάξεις
της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νοµοθεσίας για το
προσωπικό που απασχολεί.»
Άρθρο 44
Επικαιροποίηση ορολογίας
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης νοείται ο Υπουργός στον
οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, ενώ όπου αναφέρεται το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης νοείται η Γενική
Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
2. Οι διατάξεις του ν. 2644/1998 (Α’ 233) δεν θίγουν αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού που της απονέµονται από
την κείµενη νοµοθεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ε.Σ.Ρ., ΕΡΤ Α.Ε.
ΚΑΙ Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε.
Άρθρο 45
Ρυθµίσεις για Ε.Σ.Ρ., Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
και Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε. Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4354/2015
Στον ν. 4354/2015 (Α’ 176) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Προστίθεται παρ. 12 στο άρθρο 21, ως εξής:
«12. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), που προβλέπονται στο άρθρο 4
του ν. 2863/2000 (Α’ 262), το Ε.Σ.Ρ. µε απόφασή του ορίζει το
ύψος των πρόσθετων αµοιβών των πάσης φύσεως επιτροπών και
οµάδων εργασίας που συγκροτεί, τηρουµένων κατά τα λοιπά των
παρ. 2, 3 και 5 του παρόντος. Οι σχετικές δαπάνες προέρχονται
αποκλειστικά από τους πόρους της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.
2644/1998 (Α’ 233) και της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.
4339/2015 (Α’ 133) και δεν προκαλούν περαιτέρω επιβάρυνση
στον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
2. Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 22, ως εξής:
«7. Οι αποδοχές των προσώπων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» που
είναι εξουσιοδοτηµένα να σχεδιάζουν, να διευθύνουν και να
ασκούν διοίκηση, όπως αυτή προκύπτει από την ιεραρχία της οργανωτικής δοµής της εταιρείας, καθορίζονται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν
ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του
προηγούµενου εδαφίου, οι αποδοχές των προσώπων αυτών εξακολουθούν να καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.
3. Προστίθεται περ. δ’ στην παρ. 3 του άρθρου 28 ως εξής:
«δ) Ο Διευθύνων Σύµβουλος και ο Πρόεδρος της εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», καθώς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου – Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.
(Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε.), τηρουµένου πάντως του ανωτάτου ορίου
της περ. α).»
Άρθρο 46
Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων από το Ε.Σ.Ρ.
1. Οι παραβάσεις που επισύρουν κυρώσεις επιβαλλόµενες από
το Ε.Σ.Ρ., υπόκεινται σε τετραετή παραγραφή.
2. Η παραγραφή αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της διάπραξης της παράβασης.
3. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα η
σχετική υπόθεση αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας που εκκρεµεί
ενώπιον δικαστηρίου.
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Άρθρο 47
Μετοχικό κεφάλαιο - Γενική Συνέλευση Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τροποποιήσεις του ν. 4173/2013
Στον ν. 4173/2013 (Α’ 169) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4173/2013 προστίθεται
παρ. 3Α και η παρ. 4 τροποποιείται ως εξής:
«3Α. Η καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών από το ανταποδοτικό τέλος ρυθµίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που ρυθµίζονται οι
οφειλές από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον
οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνουν σε διακανονισµό ή ρύθµιση µε τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασµών. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές από το ανταποδοτικό
τέλος που δεν καταβάλλονται από τους υπόχρεους στους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, εισπράττονται από την Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Τίτλο εκτελεστό αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Για τον σκοπό αυτό, όλοι οι προµηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον µήνα Μάρτιο κάθε έτους αποστέλλουν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εκκαθαριστική κατάσταση, στην οποία
αναγράφονται: α) οι συνολικές χρεώσεις ανταποδοτικού τέλους
που ενσωµατώθηκαν στους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος
για περιόδους κατανάλωσης που εµπίπτουν στο προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος, β) το ύψος των εισπραχθέντων και των ανείσπρακτων ποσών για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, γ) ο αριθµός των πελατών που απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους για το ίδιο ως
άνω χρονικό διάστηµα, δ) η αιτιολογία της απαλλαγής ή εξαίρεσης, καθώς και ε) ο αριθµός του µετρητή, το ονοµατεπώνυµο ή
η επωνυµία, η διεύθυνση, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
(A.Φ.Μ.), η αρµόδια Δ.Ο.Υ. και το ύψος του οφειλόµενου εισπραχθέντος και ανείσπρακτου ποσού κάθε υπόχρεου. Ως προς
τα ανείσπρακτα ποσά, η παραπάνω εκκαθαριστική κατάσταση
πρέπει επιπροσθέτως να περιλαµβάνει, ανά υπόχρεο, χωριστή
µνεία για το ύψος των εξής επιµέρους κατηγοριών ληξιπρόθεσµων ποσών: i) των ληξιπρόθεσµων που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διακανονισµό µε τον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,
ii) των ληξιπρόθεσµων που είτε δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή
διακανονισµό είτε η σχετική ρύθµιση ή διακανονισµός έχει απολεσθεί µε ευθύνη του υπόχρεου, ανεξαρτήτως της διακοπής ή
µη από τον προµηθευτή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Η
παραπάνω εκκαθαριστική κατάσταση συνοδεύεται υποχρεωτικά
από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ορθότητας των υποβαλλόµενων στοιχείων και της ύπαρξης και τήρησης κατάλληλων
διαδικασιών για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε την παρ. 3
του άρθρου 6. Μετά την αποστολή της εκκαθαριστικής κατάστασης στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαγράφουν από τις απαιτήσεις τους τις ανωτέρω υπό ii
περιπτώσεις ανείσπρακτων ποσών. Οι οφειλές από το ανταποδοτικό τέλος µπορούν να υπάγονται σε ρύθµιση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το
Δηµόσιο.»
«4. Με κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, εγκρίνεται ο προϋπολογισµός της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..»
2. Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 4173/2013 τροποποιούνται ως εξής:
«1. Στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουργό Οικονοµικών, β) τον Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και γ)
τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
«3. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό
Συµβούλιο και συνέρχεται το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής
χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε
άλλοτε το Διοικητικό Συµβούλιο κρίνει αυτό σκόπιµο ή αναγκαίο.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε και µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της, ο οποίος απευθύνει σχετική
πρόσκληση.»
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Άρθρο 48
Ρυθµίσεις ζητηµάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
1. Όπου στις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224) και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας προβλέπεται η
κινητικότητα υπαλλήλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, και ειδικότερα για τη διενέργεια µετάταξης ή απόσπασης ή άλλου είδους µετακίνησης του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., απαιτείται η
προηγούµενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο αποφασίζει µε βάση τις υπηρεσιακές
ανάγκες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., λαµβάνοντας υπόψη και τις περιστάσεις
που συνδέονται µε το πρόσωπο του υπαλλήλου. Η παρούσα
ισχύει έως τις 31.12.2022.
2. Κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., δύναται να προσλαµβάνονται µε σχέση έµµισθης εντολής µέχρι τρεις (3) δικηγόροι - ειδικοί
νοµικοί σύµβουλοι για θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ενωσιακού δικαίου και εργατικού δικαίου.
Άρθρο 49
Ζητήµατα Ε.Σ.Ρ. και άλλων ανεξαρτήτων αρχών Τροποποίηση του ν. 3051/2002
Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α’ 220) τροποποιείται
ως εξής:
«2. Τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών και οι αναπληρωτές τους,
όπου προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, επιλέγονται µε
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 101Α του Συντάγµατος, µετά από
προηγούµενη εισήγηση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. Η απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αµελλητί
στον αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισµού εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών από την κοινοποίηση.
Η θητεία των µελών είναι εξαετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
Ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής ενηµερώνει εγγράφως
τον Πρόεδρο της Βουλής για τη λήξη της θητείας των µελών
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της θητείας τους.
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή µε οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του µέλους Ανεξάρτητης
Αρχής, διορίζεται νέο µέλος για εξαετή θητεία.
Στις µονοπρόσωπες αρχές το µέλος διορίζεται για πλήρη θητεία. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή µετά την πάροδο
τριών (3) µηνών από την υποβολή της, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής
της παραίτησης.
Η θητεία των µελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι τον διορισµό νέων.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη,
καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη Ανεξάρτητης
Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόµιµη συγκρότηση µέχρι τον
διορισµό νέων, εφόσον τα λοιπά µέλη επαρκούν για τον σχηµατισµό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή, σε
περίπτωση ελλείψεώς τους, από τον αναπληρωτή τους ή από
µέλος που ορίζεται από την Ολοµέλεια της Αρχής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΜΕ
Άρθρο 50
Ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ
1. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α’ 219) τροποποιείται ως εξής:
«2. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί, εξαιρουµένων των παρόχων περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής
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τηλεόρασης, υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5%
των ετήσιων διαφηµιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.»
2. Προστίθεται παρ. 12 Α στο άρθρο πέµπτο του ν. 3845/2010
(Α’ 65) ως εξής:
«12Α. Η ρύθµιση της παρ. 12 δεν καταλαµβάνει τους παρόχους περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης έως τις 31.12.2022.»
3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
προστίθεται παρ. 3α ως εξής:
«3α. Ως πρόγραµµα χρηµατοδότησης της παρ. 1 θεωρείται
και η συνολική ή µερική κάλυψη για τους δικαιούχους της παρ.1,
της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν.
248/1967 (Α’ 243), για τα έτη από 2017 έως 2020. Με την απόφαση της παρ. 3 µπορούν να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παρούσας. Στο πρόγραµµα
χρηµατοδότησης της παρ. 1 δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι
περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί και ο περιοδικός τύπος.»
4. Οφειλές προς τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) που προκύπτουν από τις εισφορές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, για τα έτη από 2017 έως 2020, µπορούν να ρυθµιστούν µε αίτηση του οφειλέτη προς τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε έως εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε ελάχιστο
ποσό δόσης τα εκατό (100) ευρώ µε απαλλαγή των προστίµων
και των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής. Η ρύθµιση του
πρώτου εδαφίου αφορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην
παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), στους παρόχους
περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, στους ραδιοφωνικούς σταθµούς και στον περιοδικό
τύπο, καθώς επίσης στις επιχειρήσεις διαδικτύου που δεν έχουν
υποβάλει Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) – Αναλυτική
Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) ή ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
από την έναρξη ισχύος του ν. 4498/2017, υπό τον όρο υποβολής
σχετικού αιτήµατος εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος και των ανωτέρω αναφερόµενων δηλώσεων, κατά περίπτωση. Η υποβολή του ανωτέρω αιτήµατος δεν επηρεάζει την
άσκηση εκκρεµών ένδικων µέσων κατά της υπό στοιχεία
Φ20155/25187/Δ16.624/2.5.2018 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισµού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δηµοσιογραφικού
Οργανισµού
Επικουρικής
Ασφαλίσεως
και
Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)» (Β’ 1582). Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίον έχουν
ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης, µπορεί να ρυθµίζεται η διαδικασία, ο τρόπος
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 51
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 9, µε απόφαση του Υπουργού
στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ.
καθορίζονται οι κατηγορίες κατάταξης των προγραµµάτων, τα
σύµβολα ή τα ηχητικά σήµατα κάθε κατηγορίας, καθώς και οι
επιτρεπόµενες ώρες µετάδοσής του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία κατάταξης των προγραµµάτων, η οποία
γίνεται από εσωτερική επιτροπή επιστηµόνων που συγκροτείται
στους παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 10, µε απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µετά από γνώµη του
Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα µέσα, η διαδικασία, καθώς και θέµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι

αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται, µετά από γνώµη
του Ε.Σ.Ρ.: α) τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι πάροχοι
κατά παραγγελία υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας στο Ε.Σ.Ρ., σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17, τον Ιούνιο κάθε έτους και
αφορούν στο προηγούµενο έτος και β) τα στοιχεία που οφείλουν
να υποβάλλουν οι πάροχοι του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α’ 219)
για τη σύνταξη της έκθεσης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης της παρ. 6 του άρθρου 17, καθώς και τη διαδικασία υποβολής τους και το αρµόδιο όργανο για τη
συγκέντρωσή τους, οµοίως τον Ιούνιο κάθε έτους για το προηγούµενο έτος. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά έκδοσης του Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας της παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας για τα οπτικοακουστικά έργα του άρθρου 20 του ν.
4487/2017 (Α’ 116), εξαιρουµένων των κινηµατογραφικών έργων
για τα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 3 του ν. 3905/2010. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίον ανατίθενται οι αρµοδιότητες της
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης προσδιορίζονται οι όροι εφαρµογής της παρ. 5 του άρθρου 17.
4. Για τους σκοπούς του άρθρου 18, µε προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται
οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται οι εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας, ο τρόπος µετάδοσής
τους, η διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, καθώς και κάθε
άλλο συναφές ζήτηµα.
5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης καθορίζονται, µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ., τα στοιχεία που
οφείλουν να υποβάλλουν οι τηλεοπτικοί οργανισµοί κατά την
παρ. 2 του άρθρου 20 και την παρ. 2 του άρθρου 21.
6. Για την εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται στην παρ.
6 του άρθρου 32, µε απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης, µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ. και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ορίζονται, κατά περίπτωση και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικότερες
υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µέσα σε ένα (1) έτος
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µετά από πρόταση του
Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, κυρώνονται οι Κώδικες Δεοντολογίας: α) Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών
Προγραµµάτων και β) Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εµπορικών Ανακοινώσεων, που ισχύουν για όλους τους παρόχους
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας και τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις και καταρτίζονται µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ. µετά από δηµόσια
διαβούλευση. Έως την έκδοση του διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι υφιστάµενοι,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Κώδικες Δεοντολογίας.
Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η παραγραφή του άρθρου 46 καταλαµβάνει και τις παραβάσεις που έχουν τελεστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο καταγγελίας ή
αυτεπάγγελτης έρευνας ή αιτήµατος έρευνας του Ε.Σ.Ρ. ή εκδόσεως ακυρωτικής αποφάσεως από το Συµβούλιο της Επικρατείας για τυπικούς λόγους ή ακυρωτικής αποφάσεως που
αναπέµπει την υπόθεση για νέα νόµιµη κρίση.
2. Οι υποχρεώσεις των παρ. 7 και 7Α του ν. 2644/1998 (Α’ 233)
αφορούν και τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν αναλυτική δήλωση στο Ε.Σ.Ρ. για τα κανάλια που µεταδίδουν εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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Άρθρο 53
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. το π.δ. 109/2010 (Α’ 190),
β. τα άρθρα 1 έως 11 του ν. 4487/2017 (Α’ 116),
γ. η παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α’ 159),
δ. το άρθρο 9 του ν. 3310/2005 (Α’ 30).
Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,.................................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

12. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

13. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

16. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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 (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, θα κάνουµε µία ολιγόλεπτη διακοπή για τον
απαραίτητο καθαρισµό της Αίθουσας και θα επανέλθουµε για τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη
της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μισθολόγιο και ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
της 11ης Φεβρουαρίου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.

8429

Ειδικότερα, ως προς την οργάνωση της συζήτησης, προτείνεται εκτός από τους εισηγητές, τους ειδικούς αγορητές, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τους Υπουργούς και ένας
κύκλος οµιλητών που θα συµµετέχουν µε φυσική παρουσία. Επίσης, θα προστεθούν και τρεις κύκλοι οµιλητών που θα συµµετέχουν στη συζήτηση αυτή µε τηλεδιάσκεψη, µέσω της
πλατφόρµας WebEx.
Ειδικότερα, µε φυσική παρουσία θα συµµετέχουν οι εισηγητές,
οι ειδικοί αγορητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, καθώς
και ένας κύκλος που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα. Σύνολο φυσικής παρουσίας στην Αίθουσα
της Ολοµέλειας δεκαοκτώ Βουλευτές, ενώ µε υπηρεσία τηλεδιάσκεψης τρεις κύκλοι και κάθε κύκλος θα περιλαµβάνει έως δώδεκα οµιλητές µε την εξής αναλογία: Πέντε οµιλητές από τη Νέα
Δηµοκρατία, τρεις οµιλητές από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας οµιλητής από
το Κίνηµα Αλλαγής, ένας οµιλητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδος, ένας οµιλητής από την Ελληνική Λύση και ένας οµιλητής από το ΜέΡΑ25.
Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, µε σχετικές επιστολές. Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Στη σηµερινή συνεδρίαση παρίσταται ο Υπουργός, ο κ. Βεσυρόπουλος.
Τον λόγο τώρα έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Ιωάννης Πασχαλίδης, για δεκαπέντε λεπτά, όπως γνωρίζετε από
την αρχή και οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές.
Κύριε Πασχαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις σύνθετες προκλήσεις της νέας
εποχής και τη σπουδαιότητα των δυνατοτήτων του ανθρώπινου
κεφαλαίου της, προχωρά µε το παρόν νοµοσχέδιο σε µια µεγάλη
οργανωτική αναβάθµιση, µε στόχο τη βελτιστοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος και των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, µε απώτερο
σκοπό την εδραίωση της σχέσης εµπιστοσύνης µε τους φορολογούµενους πολίτες.
Με βάση τις αρχές αυτές, το σηµερινό νοµοσχέδιο εισάγει καινοτόµες ρυθµίσεις όπου τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η
γνώση και η εµπειρία, η πολυπλοκότητα της θέσης, η κριτική
σκέψη και η ικανότητα στη λήψη αποφάσεων συνεκτιµώνται στον
τρόπο υπολογισµού των απολαβών των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
Επιπλέον, µε το παρόν νοµοσχέδιο επιδιώκεται να επιλυθεί το
τεράστιο ζήτηµα της υποστελέχωσης σε νευραλγικές υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ, όπως είναι τα σύνορα και τα νησιά, καθώς και της µεγάλης ανισορροπίας που παρατηρείται στις απολαβές, δεδοµένου ότι οι αµοιβές που δίνονται στους νεοεισερχόµενους
υπαλλήλους είναι αποθαρρυντικές, µε αποτέλεσµα να µην προσελκύονται στελέχη ποιότητας και να µην υπάρχει ανανέωση και
ενδυνάµωση της υπηρεσίας.
Έτσι, αν και ο κοµβικός ρόλος της ΑΑΔΕ στα δηµόσια έσοδα
απαιτεί νέο και υψηλά καταρτισµένο προσωπικό, πολλοί νέοι που
διαθέτουν πληθώρα ακαδηµαϊκών προσόντων, τουλάχιστον µεταπτυχιακό και πολλές φορές διδακτορικό, επειδή τα προσόντα
τους αυτά δεν αναγνωρίζονται στον µισθό τους, πολλές φορές
αποποιούνται µέχρι και τον διορισµό τους.
Πλέον µε το παρόν νοµοσχέδιο επιλύεται µε µόνιµο τρόπο το
πρόβληµα της µισθολογικής αναντιστοιχίας στις αµοιβές των
νέων υπαλλήλων, καθώς ακόµη και νεοδιοριζόµενων υπαλλήλων
που δεν λαµβάνουν µέχρι σήµερα την προσωπική διαφορά µε
µισθό αντίστοιχο µε τα καθήκοντά τους, όπως και παλιότεροι συνάδελφοί τους. Αυτά τα προβλήµατα έρχεται να επιλύσει το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο, αναβαθµίζοντας και αξιοποιώντας τους
εργαζοµένους και τις θέσεις εργασίας.
Κατευθυντήριες γραµµές του νοµοσχεδίου είναι ότι κάθε
υπάλληλος, ανάλογα µε τη θέση στην οποία υπηρετεί, λαµβάνει
αντίστοιχη αµοιβή, µε τους εργαζοµένους σε κάθε περίπτωση να
συνεχίζουν να λαµβάνουν τις αποδοχές του ενιαίου µισθολογίου
βάσει αρχαιότητας και εκπαιδευτικού επιπέδου, διατηρώντας
κατά περίπτωση την καταβολή της οικογενειακής παροχής, του
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επιδόµατος παραµεθορίου και του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας.
Επιπλέον θεσπίζεται και κίνητρο επίτευξης στόχων ως ανταµοιβή του προσωπικού για τη συνεισφορά του στην επίτευξη των
στόχων της αρχής. Επιπροσθέτως, στην αρχική κατάταξη του
προσωπικού διασφαλίζονται οι πληρωτέες αποδοχές που είχαν
οι υπάλληλοι, συµπεριλαµβανοµένης της σηµερινής προσωπικής
διαφοράς.
Πιο αναλυτικά, το παρόν σχέδιο νόµου αποτελείται από τρία
κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Α’ αποτελείται από είκοσι άρθρα και
αφορά στο µισθολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Το Κεφάλαιο Β’ περιέχει τέσσερα άρθρα, τα οποία αφορούν
σε ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και το Κεφάλαιο Γ’ περιέχει δύο άρθρα που αφορούν σε εξουσιοδοτικές διατάξεις από την έναρξη της ισχύος
των διατάξεων του νοµοσχεδίου.
Στα πρώτα άρθρα του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου αναφέρονται
οι υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του νέου µισθολογίου, καθώς κατατάσσονται, πρώτον, σε µισθολογικά κλιµάκια
βασικού µισθού, σύµφωνα µε την κατηγορία εκπαίδευσης -υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας, τριτοβάθµιας και πανεπιστηµιακήςκαι την προϋπηρεσία τους και δεύτερον, σε βαθµούς θέσης εργασίας, σύµφωνα µε τη θέση εργασίας που κατέχουν.
Πιο συγκεκριµένα, στο νέο µισθολόγιο υπάγονται οι µόνιµοι
και δόκιµοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, οι
οποίοι υπηρετούν στην ΑΑΔΕ, καθώς και οι µετακλητοί υπάλληλοι και σύµβουλοι και συνεργάτες του διοικητή της, χωρίς να
υπάγεται σε αυτό ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, ο Πρόεδρος, τα µέλη
και ο εµπειρογνώµονας του συµβουλίου διοίκησης της ΑΑΔΕ.
Επίσης, το νέο µισθολόγιο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ορίζει δεκατρία µισθολογικά κλιµάκια για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δεκαεννιά κλιµάκια για
τους τεχνολογικής και πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε τις δύο
πρώτες κατηγορίες, υποχρεωτικής και δευτεροβάθµιας, να ανεβαίνουν µισθολογικό κλιµάκιο βασικού µισθού ανά τριετία και οι
άλλες δύο, τεχνολογικής και πανεπιστηµιακής, ανά διετία.
Ωστόσο, βάσει του άρθρου 6 µε το οποίο προβλέπεται σύστηµα προωθηµένης εξέλιξης, οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών οι οποίοι βαθµολογούνται επί τρεις συνεχείς ετήσιες
αξιολογήσεις µε βαθµολογία ίση ή υψηλότερη του 95% λαµβάνουν ένα επιπλέον µισθολογικό κλιµάκιο βασικού µισθού. Υπάρχει άλλωστε και η σχετική πρόβλεψη στην περίπτωση που ο
υπάλληλος βαθµολογείται ως ανεπαρκής, να διερευνάται η δυνατότητα επιµόρφωσης ή άλλων δράσεων βελτίωσης της απόδοσής του και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν αποτύχει σε τρεις
συνεχείς ετήσιες αξιολογήσεις, να µπορεί να ανασταλεί η µισθολογική εξέλιξή του για ένα έτος.
Ως βασικός εισαγωγικός µισθός για τους υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχει οριστεί το ποσό των 780 ευρώ, για τους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το ποσό των 858 ευρώ, για τους
τεχνολογικής εκπαίδευσης το ποσό των 1.037 ευρώ και για τους
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης το ποσό των 1.092 ευρώ.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, άλλωστε, δίνονται και ειδικά µισθολόγια κίνητρα στελέχωσης της συνοριογραµµής. Με το υφιστάµενο έως τώρα µισθολόγιο χορηγείται επίδοµα παραµεθορίου
σε συγκεκριµένους νοµούς της επικράτειας. Ωστόσο, το επίδοµα
αυτό δεν διαφοροποιείται για τις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιοχές της συνοριογραµµής, µε αποτέλεσµα το προσωπικό να
επιδιώκει τη µετακίνησή του στις πρωτεύουσες των παραµεθόριων νοµών.
Με το νέο µισθολόγιο της ΑΑΔΕ θεσπίζεται πλέον επίδοµα συνοριογραµµής, το οποίο θα χορηγείται µόνο στις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες µονάδες, προκειµένου να παρασχεθούν στο
προσωπικό κίνητρα παραµονής στις υπηρεσίες αυτές.
Η πιο συγκεκριµένη καινοτοµία του νέου µισθολογίου είναι η
θέσπιση της αµοιβής βάσει της θέσης εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, χορηγείται ειδική αµοιβή για κάθε βαθµό θέσης εργασίας
η οποία συµψηφίζεται µε την υφιστάµενη προσωπική διαφορά.
Έτσι, η ειδική αµοιβή ενσωµατώνει και αντικαθιστά την προσωπική διαφορά και το τυχόν επίδοµα θέσης ευθύνης. Κάθε βαθµός
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θέσης εργασίας, µε βάση την αξιολόγηση της βαρύτητάς του,
κατατάσσεται σε έναν από τους δεκατρείς βαθµούς, σύµφωνα
µε το ειδικό σύστηµα βαθµολογικής κατάταξης. Σε κάθε βαθµό
αντιστοιχεί συγκεκριµένο ποσό ειδικής αµοιβής, που κυµαίνεται
από 100 έως 2.200 ευρώ ανά µήνα.
Ειδική αµοιβή θέσης καταβάλλεται στον υπάλληλο υπό την
προϋπόθεση της συµµετοχής του στη διαδικασία της ετήσιας
αξιολόγησης. Σε περίπτωση που κάποιος δεν συµµετάσχει σε
αυτή µέχρι την επόµενη αξιολόγηση, θα λαµβάνει µόνο τις βασικές αποδοχές, το οικογενειακό επίδοµα και τα επιδόµατα αποµακρυσµένων παραµεθόριων περιοχών και επικίνδυνης
ανθυγιεινής εργασίας, εάν τα δικαιούται από τη θέση του. Να σηµειωθεί ότι η ειδική αυτή αµοιβή του βαθµού θέσης εργασίας
είναι συντάξιµη, σε αντίθεση µε την προσωπική διαφορά, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται σηµαντικά οι συνολικές συντάξιµες αποδοχές του προσωπικού.
Όσον αφορά στο ζήτηµα των υπερωριών, προβλέπεται να αυξάνονται ανά υπάλληλο οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου µε απογευµατινή υπερωριακή εργασία µέχρι εκατόν πενήντα ώρες ανά εξάµηνο από εκατόν είκοσι
ώρες που είχε µέχρι σήµερα. Να τονιστεί ακόµη ότι προσαυξάνεται κατά 25% η ωριαία αµοιβή µετά την εικοστή δεύτερη ώρα
για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών πέραν του πενθηµέρου.
Επιπλέον, µε το παρόν νοµοσχέδιο ορίζεται ότι τα συλλογικά
όργανα της ΑΑΔΕ λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση
και δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέλη τους. Περιέχει όµως και διατάξεις µε τις οποίες εισάγονται εξαιρέσεις
από τις γενικές διατάξεις περί αµοιβών συλλογικών οργάνων για
τα µέλη των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται, πρώτον,
για την ανάθεση συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών
µε αναθέτουσα αρχή την ΑΑΔΕ και τα ειδικώς οριζόµενα και δεύτερον, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων που κρίνονται ως µείζονος σηµασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και
επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών
αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και έργων δράσεων στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, κατά τα ειδικώς
οριζόµενα.
Εκτός των άλλων, το σηµερινό νοµοσχέδιο προβλέπει και την
εισαγωγή αντικειµενικών κινήτρων επίτευξης στόχων. Ειδικότερα, θεσπίζεται ειδική επιπλέον ανταµοιβή, η οποία συνδέεται
µε την επίτευξη των στόχων κάθε οργανικής µονάδας. Το ποσό
του βραβείου επίτευξης στόχων αποτελεί ποσοστό της αµοιβής
του βαθµού θέσης εργασίας κάθε υπαλλήλου και κλιµακώνεται
µε το ποσοστό επίτευξης των στόχων. Πρόκειται, στην ουσία, για
ένα ετήσιο πριµ επίτευξης στόχων, το οποίο είναι µια επιπλέον
ειδική αµοιβή θέσης, που θα εξαρτάται από το ποσοστό επίτευξης των τιθέµενων στόχων. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόµενοι
οικειοποιούνται τους στόχους της αρχής, συµµετέχουν στην
προσπάθεια επίτευξης και, τελικά, ανταµείβονται για τη συµµετοχή αυτή.
Θα ήθελα να τονίσω ότι µε το άρθρο 16, ορίζεται ανώτατο όριο
αποδοχών σε ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκάστοτε
αποδοχές του γενικού γραµµατέα Υπουργείου, χωρίς να συνυπολογίζεται στο ανώτερο ποσό το επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.
Στο Κεφάλαιο Β’ του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου εισάγονται
διατάξεις για ζητήµατα ανθρωπίνου δυναµικού της ΑΑΔΕ και ειδικότερα, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην υπηρεσιακή
εξέλιξη του προσωπικού σε σχέση µε τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Ειδικότερα, τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι διατάξεις
του ν.4389/2016 σε σχέση µε τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προϊσταµένων της ΑΑΔΕ, καθώς και του συστήµατος βαθµολογικής κατάταξης της ΑΑΔΕ.
Επίσης, µε το άρθρο 24, το νοµοσχέδιο προβλέπει την πρόσληψη διακοσίων σαράντα δύο ατόµων στην ΑΑΔΕ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την
αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό, που δηµι-
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ουργούνται από τον σχεδιασµό, εκτέλεση, υλοποίηση και παρακολούθηση των µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων και έργων των
δηµοσίων επενδύσεων της ΑΑΔΕ, χρηµατοδοτούµενων από το
Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, µε διάρκεια απασχόλησης τριάντα έξι µηνών.
Στο τρίτο και τελευταίο µέρος του σχεδίου νόµου προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του διοικητή της ΑΑΔΕ για τον
καθορισµό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων της προωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων, όπως επίσης και
για τον καθορισµό ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη χορήγηση
προσαυξηµένου επιδόµατος σε παραµεθόριες περιοχές, την
αξιολόγηση, την υπερωριακή απασχόληση και την αποζηµίωση
των συλλογικών οργάνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας την οµιλία µου, θα
ήθελα να υπογραµµίσω ότι η σηµερινή Κυβέρνηση συναισθανόµενη απολύτως τον κοµβικό και κρίσιµο ρόλο που διαδραµατίζει
η λειτουργία και η αποτελεσµατικότητα της ΑΑΔΕ στα δηµόσια
έσοδα, αναβαθµίζει και αξιοποιεί τους υπαλλήλους της, δίνοντάς
τους τα κατάλληλα κίνητρα και τοποθετώντας τους στο τιµόνι
της µετεξέλιξης όλων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελεί για µια ακόµη φορά απόδειξη για το πώς αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το µέλλον των δηµοσίων υπηρεσιών µας, µε κυρίαρχα
χαρακτηριστικά την υπευθυνότητα, την παροχή ίσων ευκαιριών
για εξέλιξη, τη δίκαιη αξιολόγηση και την ανταµοιβή. Ένα τέτοιο
µέλλον οραµατιζόµαστε όλοι µας για το σύνολο του δηµόσιου
φορέα της χώρας µας, στελεχωµένο µε ανθρώπους γεµάτους
όρεξη, µε ισχυρή επαγγελµατική κουλτούρα, που θα οικοδοµήσουν σχέσεις εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας µε τους πολίτες.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αποδεικνύει για ακόµη
µια φορά πως επενδύει στην αξιοκρατία, η οποία φέρνει την αποτελεσµατικότητα και στη διαφάνεια η οποία δηµιουργεί το κλίµα
εµπιστοσύνης που χρειαζόµαστε όλοι για να αντεπεξέλθουµε καλύτερα και ανταγωνιστικότερα στις σύγχρονες προκλήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Πασχαλίδη.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα προκειµένου να πάρει τον
λόγο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης, εκ Καβάλας και αυτός καταγόµενος. Βλέπω ότι
η Καβάλα διαδέχεται την Καβάλα.
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα µπορούσαµε
να το ψηφίσουµε όλοι. Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το
οποίο θα µπορούσαµε να έχουµε συµφωνήσει και να έχουµε τελειώσει πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς, όµως, µε ευθύνη της Κυβέρνησης επιλέχθηκε µια διαδικασία που επιτρέψτε µου να τη
χαρακτηρίσω -ξέροντας τη βαρύτητα του χαρακτηρισµού- σαν
µαύρη ηµέρα για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Μια µαύρη
ηµέρα για την κοινοβουλευτική διαδικασία όχι µόνο σε ό,τι
αφορά τα του προηγουµένου νοµοσχεδίου, διότι και εκεί ακούστηκαν από τον ίδιο τον Πρόεδρό µας τα όσα έγιναν και αναγκαστήκαµε να αποχωρήσουµε, αλλά και σε αυτό το νοµοσχέδιο. Σε
αυτό το νοµοσχέδιο γίνονται µεθοδεύσεις που προσβάλλουν όχι
τον Αλεξιάδη ή τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προσβάλλουν την ίδια τη
Βουλή. Παρακαλώ έστω και αυτή την ύστατη στιγµή και τον παριστάµενο Υφυπουργό Οικονοµικών. Ο κύριος Υπουργός έχει
υποχρεώσεις τόσες µέρες. Στις τέσσερις συνεδριάσεις της επιτροπής δεν µπόρεσε να παραστεί. Ελπίζω σήµερα να µπορέσει
να έρθει αυτός ή οι άλλοι Υπουργοί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα έρθει σε λίγο. Εδώ είναι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Θα έρθει; Αυτό είναι ευχάριστο, αλλά
ξέρετε εντός της Αίθουσας του Κοινοβουλίου γίνεται η διαδικασία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα έρθει σε λίγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Αυτό είναι ευχάριστο, ότι θα έρθει,
διότι έχει να απαντήσει σε πάρα πολλά αιτήµατα τα οποία δεν
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έχουν απαντηθεί µέχρι στιγµής. Έχει να απαντήσει σε πάρα
πολλά ερωτήµατα και αυτός και οι άλλοι Υπουργοί, όπως για παράδειγµα, στο πώς γίνεται αυτό το θαύµα -γιατί θαύµα είναι- να
έρχεται ένα νοµοσχέδιο µε είκοσι έξι άρθρα και εβδοµήντα τέσσερις σελίδες, να συζητείται τέσσερις µέρες στην επιτροπή µε
πλήρη άνεση χρόνου, στην επιτροπή να µην καταδέχονται να µας
ενηµερώσουν ότι θα έρθουν σηµαντικότατες τροπολογίες, να
έχουµε, λοιπόν, είκοσι έξι άρθρα και εβδοµήντα τέσσερις σελίδες
και µετά την επιτροπή που τελείωσε τη Δευτέρα το βράδυ να κατατίθεται σωρεία τροπολογιών τελείως άσχετες µε το νοµοσχέδιο, τελείως άσχετες και µε το Υπουργείο Οικονοµικών ορισµένες
από αυτές και έτσι σήµερα από είκοσι έξι άρθρα να συζητούµε
σαράντα επτά και από εβδοµήντα τέσσερις σελίδες να συζητούµε διακόσιες είκοσι εννιά. Μπράβο σας! Είναι η αποθέωση
του επιτελικού κράτους! Ξεκινήσαµε το προηγούµενο χρονικό
διάστηµα να το συζητάµε και είναι πλέον ανέκδοτο, µε όσα έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Βεβαίως, είναι ανέκδοτο τα
περί επιτελικού κράτους, όταν δεν µπορεί να ρυθµίσει τα θέµατα
των τροπολογιών και των διατάξεων κ.λπ..
Μαθαίνουµε τη σηµαντικότερη τροπολογία -και θα µιλήσει η
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου αργότερα για αυτή- του Υπουργείου Εργασίας πρώτα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και
αγωνιούµε να δούµε πότε θα κατατεθεί στη Βουλή και περιµένουµε να έρθει ο κ. Χατζηδάκης εδώ, γιατί έχουµε τροµοκρατηθεί λίγο, όχι από το περιεχόµενο της τροπολογίας -γι’ αυτό θα
υπάρχει τοποθέτηση-, αλλά θυµηθήκαµε αυτές τις µέρες εκείνη
τη δήλωσή του, ότι ο ΕΦΚΑ θα είναι η νέα ΔΕΗ. Και αυτές τις
µέρες έχουν καταλάβει οι Έλληνες πολίτες το τι έγινε στη ΔΕΗ,
το τι έγινε σε άλλες υπηρεσίες της ΔΕΗ και φοβόµαστε πάρα
πολύ το τι θα γίνει και στον ΕΦΚΑ. Αυτά, όµως, όταν καταδεχθούν οι Υπουργοί και βρουν χρόνο και έρθουν εδώ και τα συζητήσουµε, θα µπορέσουµε να τοποθετηθούµε και να πούµε πιο
σηµαντικά θέµατα.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο το συγκεκριµένο, όπως είπα και
πριν, κατ’ αρχάς είµαστε υπέρ τού να λυθούν θέµατα του νοµοσχεδίου, είµαστε υπέρ τού να δίνονται λύσεις σε συγκεκριµένα
ζητήµατα, ειδικά όταν αφορούν τους εργαζόµενους, αλλά αυτό
το νοµοσχέδιο ενώ έχει έναν ψευδεπίγραφο τίτλο, τελικά δεν το
κάνει αυτό. Είναι πρωτάκουστο να προσερχόµαστε όλα τα κόµµατα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων και επειδή το νοµοσχέδιο αφορά αµοιβές εργαζοµένων να θέτουµε τα ζητήµατα
και να ζητούµε να δοθούν λύσεις και να ζητούµε απαντήσεις και
να ζητούµε διευκρινίσεις και αυτά να µη δίδονται.
Τονίζουµε, λοιπόν, ότι το νοµοσχέδιο είναι σηµαντικό, γιατί
αφορά τον εργασιακό βίο δώδεκα χιλιάδων περίπου εργαζοµένων σε πολύ σηµαντικές υπηρεσίες και για την οικονοµία της
χώρας και για το πολιτικό σύστηµα της χώρας, διότι, δυστυχώς,
αυτές οι υπηρεσίες στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν από κόµµατα εξουσίας ως το µακρύ χέρι της εξουσίας. Είναι πολύ σηµαντικό να µη δώσουµε δυνατότητα σε έναν διευθυντή
υπηρεσίας ή σε έναν γενικό διευθυντή ή σε έναν εκεί µέσα γενικώς να είναι αυτός που θα κάνει το κουµάντο και θα οδηγεί αυτές
τις υπηρεσίες σε άλλες καταστάσεις που έχουµε ζήσει και στη
χώρα µας αλλά και έχουµε ζήσει στο παρελθόν. Διότι τα φαινόµενα διαφθοράς που θα επεκταθούν µε αυτό το νοµοσχέδιο, θα
βαρύνουν πλέον ονοµαστικά και συγκεκριµένα αυτούς που το
έφεραν. Δεν µπορούµε να καταλάβουµε, λοιπόν, γιατί αυτή η
πρεµούρα να ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο εν µέσω πανδηµίας
και όταν υπάρχουν µια σειρά ανοιχτά ζητήµατα, τα οποία θέτει
και η ίδια Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Και εδώ, κύριε Προεδρεύοντα, κάνω µια παράκληση να µεταφερθεί και στον κύριο Πρόεδρο και στους υπόλοιπους του Προεδρείου ότι θα πρέπει κάποια στιγµή να σεβαστεί η Βουλή την
ίδια την Επιστηµονική Υπηρεσία και να ξεκινάει η συνεδρίαση µε
το να απαντούν οι Υπουργοί µε αυτά που θέτει η ίδια η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Διότι µας ζητάτε να κάνουµε τοποθετήσεις και ξεκινούµε οι εισηγητές, όταν η ίδια η
Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής στις πολύ σωστές παρατηρήσεις της -και τη µελετώ πάντα όταν προσέρχοµαι να µιλήσωθέτει µια σειρά από ζητήµατα. Ειδικά σε αυτό το νοµοσχέδιο, στο
άρθρο 20 παράγραφος 2 θέτει το ζήτηµα και λέει ότι η µελλον-
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τική τροποποίηση του ν.4354/2015 ενδέχεται µεταξύ άλλων να
συνεπάγεται ευµενέστερες µισθολογικές συνέπειες για έναν δηµόσιο υπάλληλο και δυσµενέστερες για έναν άλλο. Ενδέχεται,
δηλαδή, αναλόγως της εκπαιδευτικής κατηγορίας, των ετών υπηρεσίας που διανύουν σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή, συγκεκριµένα µισθολογικά κλιµάκια κ. ο. κ., για κάποιους υπαλλήλους να
προκύπτει αύξηση αποδοχών και για κάποιους άλλους µείωση
αποδοχών. Θα απαντήσετε, λοιπόν, σ’ αυτά τα ζητήµατα, όπου
το αιτιολογεί µέσα και το κάνει συγκεκριµένο ότι πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ζητήµατα;
Επειδή δεχθήκαµε τις προηγούµενες µέρες -και δεν θέλω να
ξαναγίνει αυτό- µια διαδικασία προσπάθειας παραποίησης των
όσων λέµε για το νοµοσχέδιο, εµείς είµαστε σαφέστατα υπέρ
της αναγκαίας αξιολόγησης και αξιοκρατίας στο δηµόσιο. Θέλουµε να υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες και σε καµµία περίπτωση
δεν θέλουµε να υπάρχουν άλλου είδους καταστάσεις.
Αλλά το νοµοσχέδιο κάνει ακόµα µεγαλύτερο κακό. Οδηγεί
τους εργαζόµενους συλλήβδην ενάντια στον θεσµό της αξιολόγησης και της αξιοκρατίας, για την οποία διαχρονικά παλεύει η
Αριστερά, αξιοκρατία και αξιολόγηση που πάλεψε ο ΣΥΡΙΖΑ να
αποκαταστήσει. Διότι θυµόµαστε όλοι την τιµωρητική αξιολόγηση του τότε Υπουργού και τώρα Πρωθυπουργού µε υποχρεωτική διαθεσιµότητα του 15% των εργαζοµένων και άλλα
ευτράπελα, η οποία οδήγησε σε απολύσεις εργαζοµένων από το
Υπουργείο Οικονοµικών, για τις οποίες κάναµε µεγάλους αγώνες
και καταφέραµε επί ΣΥΡΙΖΑ να επαναπροσληφθούν και να λυθούν αυτά τα προβλήµατα και στο Υπουργείο Οικονοµικών και
σε άλλους τοµείς του δηµοσίου, που µε µεγάλη χαρά απολύατε
δηµοσίους υπαλλήλους και αποδυναµώνατε υπηρεσίες.
Διαφωνούµε µε το νοµοσχέδιο σε πολλά σηµεία. Χαρακτηριστικά, διαφωνούµε διότι φεύγει από τη συλλογική επίτευξη στόχων και πριµοδοτεί τη λογική της ατοµικής στοχοθεσίας. Σε µια
περίοδο υψηλής ανεργίας, ειδικά των νέων, δίνει τη δυνατότητα
για πρόσληψη προσωπικού από το «παράθυρο» και στις φορολογικές υπηρεσίες όπου κάτι τέτοιο δεν υπήρχε ποτέ. Εγώ παρακολουθώ τα του Υπουργείου Οικονοµικών από το 1983 που
διορίστηκε η σύζυγός µου και από το ‘87 που διορίστηκα εγώ.
Ποτέ δεν είχαµε τέτοιες διαδικασίες προσλήψεων, συµβάσεων
και µάλιστα από το «παράθυρο» για τέτοιες καταστάσεις. Ανοίγετε ένα παράθυρο στο Υπουργείο Οικονοµικών που θα µας οδηγήσει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Επίσης, µίλησε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ στην επιτροπή για βέλτιστη πρακτική. Ρωτήσαµε και εκεί δεν πήραµε απάντηση, γι’
αυτό ρωτάµε στην Ολοµέλεια: Σε ποια φορολογική ή τελωνειακή
υπηρεσία σε άλλη πολιτισµένη χώρα υπάρχει τέτοια κατάσταση
σαν αυτή που περιγράφεται στο νοµοσχέδιο; Διότι, εµείς, µελετώντας τον πρόσφατο οδηγό της IOTA -Intra-European Organisation of Tax Administrations- για την αποτελεσµατικότητα των
φορολογικών διοικήσεων, είδαµε ότι τέτοιο σύστηµα σαν αυτό
που εισάγει το νοµοσχέδιο δεν έχει καµµία άλλη χώρα. Παράκληση, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, πείτε µας ότι
αυτό το σύστηµα που προτείνετε εδώ µε ενός ανδρός αρχή
υπάρχει και στην τάδε και στην τάδε χώρα και υπάρχουν αυτές
οι διαδικασίες αξιολόγησης.
Το ξαναλέω για τελευταία φορά: Λέµε ναι στην αξιοκρατία και
την αξιολόγηση, λέµε όχι στην αδιαφάνεια και στην αυθαιρεσία.
Λέµε ναι σε ό,τι προάγει τη διαφάνεια και τη σωστή λειτουργία
του δηµοσίου. Το νοµοσχέδιο, όµως, δεν κάνει αυτό. Το νοµοσχέδιο παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατά του και η ψήφισή του
αναµένεται να δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από αυτά
που καλείται να επιλύσει. Διαφωνούµε µε το νοµοσχέδιο, διότι
δίνει απόλυτη εξουσία στον διοικητή της ΑΑΔΕ για µισθολογικές
διαφοροποιήσεις. Ξεκαθαρίζουµε ότι δεν είναι θέµα προσωπικό.
Δεν διαφωνούµε µε τον κ. Πιτσιλή. Διαφωνούµε µε τον θεσµό,
στο να µπορεί ένας άνθρωπος να αποφασίζει κάτι τέτοιο. Διαφωνούµε µε τη σύνδεση της αµοιβής εργασίας µε την αξιολόγησή
του, όπως είναι στο νοµοσχέδιο µέσα και θεωρούµε ότι η υιοθέτηση του ανωτέρω συστήµατος αναιρεί τον ίδιο τον πυρήνα του
µισθού από εξαρτηµένη εργασία, αφού αυτός παύει πλέον να
είναι προκαθορισµένος και σταθερός αλλά εξαρτάται από παράγοντες µη προσδιορισµένους εκ των προτέρων, µεταβλητούς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανά πάσα στιγµή, όπως τα επιδόµατα θέσης, τα οποία δεν δίνονται υπό µορφή µπόνους, αλλά συγκροτούν τον µισθό.
Με λίγα λόγια, σε αυτό το επίπεδο δηµιουργείται πεδίο δόξης
λαµπρό για αδιαφανείς και πελατειακές πρακτικές, ενώ µετά βεβαιότητας θα διαταραχθεί η εργασιακή ειρήνη σε έναν ιδιαίτερα
κρίσιµο τοµέα, όπως αυτός των δηµοσίων εσόδων. Βεβαίως,
όπως είπα και πριν, αναλαµβάνετε την ευθύνη για φαινόµενα διαφθοράς τα οποία θα ανθήσουν σε έναν πολύ δύσκολο χώρο,
όπου και ως συνδικαλιστής είχα εκφραστεί κατά των φαινοµένων
αυτών και µετά µε την πολιτική µου ιδιότητα, αλλά και µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Είναι ένας δύσκολος χώρος που αν δεν
πάρουµε µέτρα στον περιορισµό και στο χτύπηµα των όποιων
φαινοµένων διαφθοράς, τότε θα έχουµε προβλήµατα που θα τα
βρίσκουµε µπροστά µας.
Προσέξτε, όµως, εδώ τι καταφέρατε, διότι, πραγµατικά, και
αυτό είναι θαύµα. Και στον χώρο των εφοριακών και στον χώρο
των τελωνειακών η κυβερνητική παράταξη είχε τουλάχιστον γιατί µετά από αυτά που κάνατε προβλέπω άλλα πράγµατα- µεγάλες συνδικαλιστικές δυνάµεις. Δηλαδή η ΔΑΚΕ, η αντίστοιχη
παράταξη, είχε µεγάλες δυνάµεις.
Τι κατορθώσατε, λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο; Οι πάντες
είναι εναντίον σας. Είναι εναντίον σας, φυσικά, όλα τα κόµµατα
στη Βουλή -δεν άκουσα κάτι άλλο-είναι εναντίον του νοµοσχεδίου πολλοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, που δεν µπορούν
να βγουν να το πουν δηµόσια, αλλά σε συζητήσεις κ.λπ. το εκφράζουν µε διάφορους τρόπους, είναι εναντίον, βεβαίως, και
ολόκληρες οµοσπονδίες, οι οποίες δεν ελέγχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: Η Οµοσπονδία
Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος, η οποία σήµερα έχει µία πολύ
πετυχηµένη απεργία -τους συγχαίρω για αυτή την κινητοποίησηµε πολύ µεγάλα ποσοστά συµµετοχής. Και όσοι νοµίσατε ότι θα
ξεµπερδέψετε έτσι εύκολα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, δεν
έχετε διδαχθεί τίποτα από αγώνες που έχουν γίνει όλα τα προηγούµενα χρόνια, από τη δεκαετία του ‘80 µέχρι και πρόσφατα.
Σήµερα, λοιπόν, η Οµοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος, η ΟΤΥΕ, έχει απεργία µε µεγάλη συµµετοχή, µία απεργία,
µάλιστα, η οποία κηρύχθηκε οµόφωνα. Το ξαναλέω, οµόφωνα!
Δεν µπορείτε να πείσετε ούτε καν τους δικούς σας εκεί για τις
απόψεις σας στο θέµα του νοµοσχεδίου.
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, υπάρχει και δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ µε ηµεροµηνία
15 Φεβρουαρίου, η οποία καταγγέλλει το νοµοσχέδιο για ειδικότερα θέµατα που αφορούν το Υπουργείο Οικονοµικών, όπως, για
παράδειγµα, ότι δεν ικανοποιεί το δίκαιο αίτηµα για µισθολογική
εξοµοίωση των νέων υπαλλήλων, σε Υπουργείο Οικονοµικών,
ΑΑΔΕ, που δεν λαµβάνουν την προσωπική διαφορά. Επιτέλους,
ας υπάρξει µία απάντηση και σε αυτό το ζήτηµα. Θα λυθούν αυτά
τα ζητήµατα κάποτε στο Υπουργείο Οικονοµικών;
Όσον αφορά τους νέους υπαλλήλους εκτός ΑΑΔΕ, που καταδικάζονται σε µισθούς των 750, 800 ευρώ, επίσης πολύ σωστά η
ΑΔΕΔΥ διατυπώνει ότι αυτό το µισθολόγιο αποτελεί προποµπό
για το υπόλοιπο δηµόσιο, για να καταργήσει αυτονόητα δικαιώµατα. Και πολύ σωστά το κάνει, διότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν
αφορά µόνο τα του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην ουσία είναι
ένα υβρίδιο, είναι µία προσπάθεια, για να επεκτείνετε και στον
υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα απόψεις που έχετε, πολιτικές που
έχετε, οι οποίες, όµως, να είστε σίγουροι ότι θα βρουν απέναντι
και εµάς ως Αριστερά και το συνδικαλιστικό κίνηµα και την κοινωνία ολόκληρη.
Στην όλη διαδικασία µέχρι τώρα ακούστηκαν και βαρύτατες
καταγγελίες, στις οποίες ο µεν Διοικητής της ΑΑΔΕ πήρε θέση,
ενώ εσείς, ως πολιτική ηγεσία, δεν έχετε απαντήσει ακόµα. Περιµένουµε έστω και σήµερα να απαντήσετε σε αυτές τις βαρύτατες καταγγελίες.
Στο παρελθόν ήµουν εγώ µαζί µε άλλους συνδικαλιστές από
τον χώρο του Υπουργείου Οικονοµικών, που είχαµε δηµοσιοποι-
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ήσει εκείνο το e-mail, το οποίο αποδείκνυε ότι διατάξεις νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών είχαν γραφτεί εκτός Ελλάδος από συγκεκριµένους υπαλλήλους συγκεκριµένων άλλων
φορέων, όχι του Υπουργείου Οικονοµικών. Αυτό καταγγέλθηκε
ξανά εδώ. Αυτό καταγγέλθηκε εδώ από τον Πρόεδρο της ΟΤΥΕ,
της Οµοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων. Αναµένουµε, λοιπόν,
από εσάς τη διαβεβαίωση ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Και, βεβαίως, για να µας διαψεύσετε, και επειδή πολύ σωστά
κατά καιρούς καταθέτετε έγγραφα, πίνακες κ.λπ., αναµένουµε
να καταθέσετε στα Πρακτικά το πρώτο e-mail της αντίστοιχης
δεύθυνσης της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Οικονοµικών -όποιο θέλετε- µε το οποίο στάλθηκε από αντίστοιχη διεύθυνση το πρώτο
σχέδιο για αυτό το µισθολόγιο. Αν δεν το κάνετε αυτό, µε συγχωρείτε πολύ αλλά αυτό που κάνετε είναι να επιβεβαιώνετε την
καταγγελία αυτή.
Σε ό,τι αφορά, όµως, το ίδιο το µισθολόγιο και επειδή θα ακούσουµε κριτική ως προς το «Τι λέτε εσείς;», «Τι υποστηρίζετε;»,
«Ποιες είναι οι προτάσεις σας;», εµείς δεν έχουµε να πούµε τίποτα άλλο από αυτό που λένε οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, οι οποίοι
µε µία πολύ σηµαντική ενέργεια κάθισαν µόνοι τους για να συνεισφέρουν στον διάλογο, σε έναν διάλογο τον οποίον δεν θελήσατε να κάνετε. Διότι αν µπει κάποιος και δει στη διαβούλευση
το τι καταθέτουν ως προβληµατισµό σε ερωτήµατα, ως προτάσεις οι ίδιοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών και το τι
λέτε εσείς, είναι σαφέστατο το τι έχει γίνει. Δεν θέλετε διάλογο.
Και δεν αρνείστε τον διάλογο, προσβάλλετε τον διάλογο.
Η ίδια η οµοσπονδία, όµως, των εφοριακών πολύ σωστά έχει
δηµοσιοποιήσει από 19-11-2020 -θα καταθέσω το σχετικό για τα
Πρακτικά- τις προτάσεις της για το µισθολόγιο. Πρέπει ως πολιτική ηγεσία -αντιλαµβάνοµαι και τις δεσµεύσεις και τους περιορισµούς- να βγείτε και να απαντήσετε σε αυτό το ζήτηµα. Αυτά
πρότεινε η οµοσπονδία εφοριακών. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις ή οι απαντήσεις σε αυτά τα ζητήµατα; Διότι όπως είπε η
εκπρόσωπος της οµοσπονδίας εφοριακών αυτό που έκανε η
ΑΑΔΕ είναι να τους ενηµερώσει για το νοµοσχέδιο. Ο διάλογος
ο περίφηµος και αυτός τον οποίο οµνύετε και λέτε διάφορα
ωραία πράγµατα εδώ στη Βουλή, αλλά δεν πείθουν πλέον κανέναν, ήταν για να ενηµερωθούν για το µισθολόγιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή και στην επιτροπή και στο παρελθόν και τώρα ακούγονται διάφορα πράγµατα που αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά τον Αλεξιάδη, ο οποίος ως τότε
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών εισηγήθηκε τα της ΑΑΔΕ,
θα ήθελα να σας πω τα εξής:
Κατ’ αρχάς, να σας πω ότι είµαι περήφανος γι’ αυτό το
πράγµα. Είµαι περήφανος για όσα έκανα όσο ήµουν στο Υπουργείο Οικονοµικών, για τον αγώνα που δώσαµε το 2015. Και επιβεβαιώνεται τώρα, πλέον, η ορθότητα εκείνου του αγώνα. Πολύς
κόσµος καταλαβαίνει ότι κάναµε πολύ σωστά και δώσαµε τον
αγώνα εκείνον που δώσαµε το 2015, πολύ σωστά κάναµε το συµβιβασµό που έπρεπε να κάνουµε και δεν σας επιτρέψαµε να επανέλθετε στην εξουσία λίγους µήνες αφότου χάσατε τις εκλογές.
Διότι όλα αυτά τα οποία φέρνετε τώρα, από τη ΔΕΗ, τους δρόµους, τον ΕΦΚΑ κ.λπ., θα τα είχαµε ζήσει από τότε. Πολύ σωστά,
λοιπόν, κάναµε και δώσαµε αυτόν τον αγώνα.
Όµως, επειδή κάποιοι ξύνονται στην γκλίτσα του τσοπάνη και
ανακατεύουν και το δικό µου όνοµα και ανακατεύουν και τον ΣΥΡΙΖΑ, έψαξα κι εγώ το πλούσιο αρχείο µου και βρήκα τα της
ΑΑΔΕ.
Πρώτα απ’ όλα, διαβάστε την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, για να δείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
Δεν ήταν στο πρόγραµµά µας, δεν είναι ιδιοκτησία µας το θέµα
της ΑΑΔΕ. Εµείς το κληρονοµήσαµε. Ως Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, ΓΓΔΕ, το κληρονοµήσαµε -το εξηγεί µέσα η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής- από το 2012,
όταν τότε πήρατε ένα στέλεχος της αγοράς, που δεν είχε καµµία
εξάρτηση από κόµµα. Αργότερα ο αγαπητός Χάρης Θεοχάρης
κατάλαβε τα καλά του νεοφιλελευθερισµού και στήριξε το κόµµα
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σας µετά από µία πορεία. Δεν είναι εδώ, βέβαια, για να µιλάω γι’
αυτόν, οπότε δεν κάνει να πω άλλα πράγµατα. Συµµετείχε και
αυτός µαζί µε εσάς στις απολύσεις των καθαριστριών που είπα
πριν. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, αυτά τα ζητήµατα, ήταν κάτι το οποίο
κληρονοµήσαµε.
Και επειδή δεν είναι εδώ τώρα κάποιος από το ΜέΡΑ25, αλλά
φαντάζοµαι ότι θα ενηµερωθεί και θα απαντήσει, έψαξα το πλούσιο αρχείο µου και βρήκα δηµοσιεύµατα του Φεβρουαρίου του
2015. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά και ελπίζω να υπάρχει
απάντηση, για να µην υπάρχει καµµία παρανόηση περί ΑΑΔΕ, τι
συµφώνησε ποιος, ποιος παρέλαβε κάτι και που καταφέραµε να
το φτάσουµε.
Δηµοσίευµα, λοιπόν, από εφηµερίδα, που όσο κι αν ψάξει κανείς το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονοµικών του 2015,
δεν υπάρχει διάψευση. Ούτε αργότερα είδα κάποια διάψευση.
Δηµοσίευση, λοιπόν, για το τι κατάφερε ο τότε Υπουργός Οικονοµικών και ολόκληρη η επιστολή του, όπου λέει σε συγκεκριµένο σηµείο «…θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων…». Τι σηµαίνει αυτό στα απλά
ελληνικά; Και λέει, επίσης, πιο κάτω, «Στη βάση αυτή θα πρέπει
να εξεταστούν τα πλεονεκτήµατα της ενσωµάτωσής του ΣΔΟΕ
στη ΓΓΔΕ». Αυτοί που κατηγορούν εµάς ότι ξεπουλήσαµε τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και δηµιουργήσαµε την
ΑΑΔΕ, ας βγουν να µας πουν τι είχαν συµφωνήσει τότε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα χρειαστώ παραπάνω από ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μία µικρή ανοχή θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, κύριε συνάδελφε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Εµείς κληρονοµήσαµε αυτή την κατάσταση και καταφέραµε µέσα από διαπραγµατεύσεις και το ΣΔΟΕ
έµεινε -και πολύ σωστά και είµαστε περήφανοι γι’ αυτό- εκτός
ΑΑΔΕ και µπορέσαµε να δώσουµε άλλο περιεχόµενο στο Σώµα,
να το ενισχύσουµε και να φτάσει σε µία κατάσταση.
Και µια που µιλάµε για το ΣΔΟΕ, κάποια στιγµή ας µάθουµε
και εδώ, επιτέλους, αν θα οριστεί διοίκηση, αν θα οριστεί γενικός
διευθυντής, αν θα προχωρήσουν οι όλες διαδικασίες κ.λπ..
Θα µπορούσα να µιλάω αρκετή ώρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γι’ αυτό το νοµοσχέδιο και λόγω προϋπηρεσίας και λόγω
αντικειµένου. Έχουµε πει, όµως, αρκετά πράγµατα στην επιτροπή και δεν θέλω να σας κουράσω και να πω ξανά τα ίδια και
τα ίδια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Κυβέρνηση κατάφερε
ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα µπορούσε να έχει τη µέγιστη συναίνεση και µέσα από διάλογο και µε τους εργαζόµενους να το ψηφίσουµε σήµερα όλοι µαζί, τελικά να απορώ αν θα το ψηφίσουν
ακόµα και οι κυβερνητικοί Βουλευτές.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποίο βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Αλεξιάδη.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα, προκειµένου να πάρει τον
λόγο ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Κώστας
Σκανδαλίδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε κάτι, κύριε
Υπουργέ;
Κύριε Αλεξιάδη, ο Υπουργός είναι εδώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Τον είδα πριν και χάρηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Για να µην ανησυχείτε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι να πάρει τον λόγο ο αγαπητός συνάδελφος, θα ήθελα
απλώς να καλέσω την Αξιωµατική Αντιπολίτευση -µέχρι το πέρας
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της σηµερινής συνεδρίασης- να µας καταθέσει τις προτάσεις
που έδωσε στους θεσµούς για το βαθµολόγιο και το µισθολόγιο
της ΑΑΔΕ, όπως είχε δεσµευτεί από 2 Μαΐου του 2017. Υποθέτω
δύο χρόνια ήταν αρκετά. Άρα, θα ήθελα να ξέρω τις θέσεις της
τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών όπως κατατέθηκαν στους θεσµούς από 2 Μαΐου του 2017.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τις συγκεκριµένες δεσµεύσεις
που είχατε αναλάβει από τότε. Υποθέτω ότι δυόµισι χρόνια κάτι
θα είχατε κάνει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σκανδαλίδη,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Εγώ θα διαφωνήσω µε τον κ. Αλεξιάδη. Με βάση τη συλλογιστική που η Κυβέρνηση νοµοθετεί, προφανώς δεν θα υπήρχε
σύγκλιση, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ευρύτερες και στρατηγικού τύπου διαφορές, στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε τη διοίκηση και την πορεία σήµερα του κράτους γενικότερα και του
τρόπου διακυβέρνησης. Ίσως γιατί έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ το
πρώτο λάθος βήµα της ανακήρυξης της ΑΑΔΕ σε Ανεξάρτητη
Αρχή, να είναι πιο εύκολο να συγκλίνετε. Εγώ πιστεύω ότι δεν
υπάρχει πεδίο σύγκλισης.
Κύριε Πρόεδρε, τις επόµενες λίγες ώρες θα διεξέλθουµε ένα
νοµοσχέδιο που το περιεχόµενό του θα έπρεπε να απασχολήσει
τη Βουλή για περισσότερες συνεδριάσεις και, µάλιστα, επί της
ουσίας. Δεν είναι µόνο το ότι µια ολόκληρη διοικητική αντίληψη
περνάει σε ένα νοµοσχέδιο µέσα από µια διαδικασία ολίγων
ωρών. Είναι και γιατί έχουν κατατεθεί και τρεις τροπολογίες από
την Κυβέρνηση, οι οποίες απαιτούσαν µια τελείως ξεχωριστή συζήτηση. Θέµατα, όπως η θεσµοθέτηση ενός θεσµού διαχείρισης
της οικογενειακής περιουσίας, όπως οι προσωρινές συντάξεις
και οι επεµβάσεις στο συνταξιοδοτικό, όπως µια νέα παρέµβαση
µετά τις τόσες παρεµβάσεις που έγιναν στον αθλητισµό, είναι θέµατα που δεν µπορούν να συζητηθούν στις επόµενες τρεις, τέσσερις ώρες, πέντε ώρες, έξι ώρες, επτά ώρες, όσο θα διαρκέσει
η σηµερινή συζήτηση. Πιστεύω ότι είναι προσβολή στην κοινοβουλευτική διαδικασία και δείχνει και µια αδιανόητη βιασύνη,
γιατί, ουσιαστικά, µας αποκλείετε από το στοιχειώδες δικαίωµα
να µπορούµε να µιλήσουµε πάνω σε τόσο σοβαρά θέµατα.
Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ο Υπουργός Εργασίας θα
µπορούσε να έρθει σήµερα εδώ και να µας αναλύσει την τροπολογία που κατέθεσε για το συνταξιοδοτικό. Να έρθει, όµως, στην
αρχή, τώρα, για να ξέρουµε τι συζητάµε και τι µας καλείτε να ψηφίσουµε. Είναι µία στοιχειώδης υποχρέωση.
Εγώ επαναλαµβάνω -και ίσως γίνοµαι µονότονος- ότι δεν είναι
δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κοινοβουλευτική πρακτική.
Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η συζήτηση που έγινε στην επιτροπή, ήταν πολύ αποκαλυπτική. Όλες οι συνεδριάσεις. Κάθε συνεδρίαση είχε τη δική της σηµασία. Υπήρχε ένας Υπουργός που
άκουσε όλα τα κόµµατα εµπεριστατωµένα να του θέτουν ζητήµατα, υπήρξαν οι φορείς που όλοι οµοθυµαδόν απορρίπτουν το
νοµοσχέδιο -όλοι!- ενώ κερδίζουν και κάποιοι οικονοµικά από
αυτή τη διαδικασία.
Παρακολουθήσαµε τον µονόλογο ενός διοικητή, ο οποίος εµφανίστηκε εδώ σαν βεζίρης, απαξιώντας να µας απαντήσει σε
οποιαδήποτε ερώτηση του κάναµε, περιέγραψε το µοντέλο του
κι έφυγε. Και έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση, χωρίς να αλλάξει
ούτε κεραία από το νοµοσχέδιο, και µας καλεί να το ξανασυζητήσουµε και να το ψηφίσουµε.
Εγώ πιστεύω ότι το επιτελικό κράτος, που µε τόσο πάθος υπερασπίζεστε, επιβάλλει σε όλα τα νοµοσχέδια την ίδια διαδικασία.
Δεν αλλάζει ούτε νι ούτε σίγµα από αυτά που κατεβάζουµε στη
Βουλή. Να τα ψηφίσουµε, να τελειώνουµε, να µπούµε σε µια καινούργια εποχή. Έτσι η χώρα δεν µπαίνει σε καινούργια εποχή µε
κανέναν τρόπο, διότι δεν προσβάλλει απλά την κοινοβουλευτική
διαδικασία, αλλά αποκλείει τη δυνατότητα συναινέσεων και αποκλείει ακόµα περισσότερο τη δυνατότητα οι λύσεις που προτείνονται να είναι εφικτές, αποτελεσµατικές, ρεαλιστικές, για να
δώσουν απαντήσεις στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
σήµερα η χώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, για το µισθολόγιο και τα ζητήµατα που αφορούν την εξέλιξη του ανθρώπινου
δυναµικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Θεσπίζεται ένα νέο σύστηµα αποδοχών, το οποίο νοµοθετεί το σύστηµα
υπολογισµού του βασικού µισθού βάσει της κατηγορίας εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των ετών υπηρεσίας και τα επιδόµατα τέκνων, αποµακρυσµένων παραµεθορίων περιοχών και
επιδόµατα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως προβλέπονται από το µισθολόγιο του δηµόσιου τοµέα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, υιοθετούνται αλλαγές στο σύστηµα επιλογής
προϊσταµένων οργανικών µονάδων και στο σύστηµα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού της ΑΑΔΕ.
Εδώ τώρα θα κάνω σε αυτό το γενικό πλαίσιο µερικές παρατηρήσεις πάνω σε ξεχωριστά ζητήµατα κριτικής. Το πρώτο πεδίο
είναι το θεσµικό. Κατά την άποψή µας, κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο αυτό είναι µια ζωντανή απόδειξη ότι το τρίτο µνηµόνιο
του ΣΥΡΙΖΑ και οι δεσµεύσεις της µεταµνηµονιακής εποπτείας,
τις οποίες συνοµολόγησε, ζουν και βασιλεύουν και σήµερα. Τότε
τις επέβαλε η κυβέρνηση. Βασιλεύουν και σήµερα γιατί η Νέα
Δηµοκρατία τις έχει αναγάγει σε εργαλεία επιβολής των ιδεολογικών εµµονών της.
Η µετατροπή της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων σε
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων ήταν µια επιλογή που η παράταξή µας απέρριψε εξαρχής, πόσω µάλλον όταν στο εποπτικό
της συµβούλιο τοποθετείται εµπειρογνώµονας τοποτηρητής επιλεγµένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούσε τότε να διαπραγµατευτεί η χώρα και να µην υπάρχει καν αυτό.
Το δεύτερο στοιχείο αφορά το πολιτικό. Το µισθολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ το είχατε καταψηφίσει ως κόµµα, όταν ήρθε την πρώτη
φορά. Το σύστηµα καθορισµού του βασικού µισθού µε τον
ν.4354/2015 το είχατε απορρίψει καθολικά. Τώρα ως Κυβέρνηση
το επανανοµοθετείτε ως βασικό µισθολόγιο της ανεξάρτητης
αρχής. Νοµίζω ότι αυτές οι αλλαγές απαιτούσαν µια εξήγηση. Τι
άλλαξε από τότε που καταψηφίζατε τον νόµο που σήµερα ουσιαστικά έρχεστε να εφαρµόσετε;
Το τρίτο ζήτηµα κριτικής στο νοµοσχέδιο είναι το διοικητικό.
Εδώ θα µου επιτρέψετε µια πολύ µικρή αναδροµή. Τις παλαιότερες εποχές, αµέσως µετά τη Μεταπολίτευση, τη δεκαετία του ’80
και µετά, υπήρχε µια αντίληψη ότι υπήρχαν τεράστιες αδικίες
στον τρόπο που θεσµοθετούνται οι µισθοί στους δηµοσίους
υπαλλήλους, γιατί έφταναν σε µεγάλες ανισότητες. Θυµάµαι µια
εποχή που η καθαρίστρια, για παράδειγµα, του Υπουργείου Οικονοµικών έπαιρνε περισσότερα χρήµατα από έναν διευθυντή
του Υπουργείου Εργασίας ή του Υπουργείου Εσωτερικών. Tότε
η βασική προοδευτική ιδέα ήταν το ενιαίο µισθολόγιο, όπως θυµόσαστε όλοι, και αυτό επιχειρήσαµε να κάνουµε και εµείς και οι
άλλες κυβερνήσεις µέσα από µια σειρά νόµους που άλλαζαν τα
πράγµατα. Νοµίζω ότι προσπαθούσαν να τα αλλάξουν προς το
καλύτερο.
Η νέα εποχή προφανώς πρέπει να εισάγει την έννοια της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας του δηµοσίου. Προφανώς
πρέπει να εισάγει την ιδέα µιας διοίκησης που έχει στόχους και
θέλει αποτελέσµατα. Και προφανώς πρέπει να εισάγει και τη δυνατότητα να αµείβονται µε έναν κάποιον τρόπο οι υπάλληλοι,
ούτως ώστε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Το ερώτηµα
είναι πώς αµείβονται οι υπάλληλοι και πώς κρίνεται αυτό και από
ποιον κρίνεται.
Και εγώ σας ρωτώ. Είναι δυνατόν σε µια µονάδα που οι υπάλληλοι έχουν τα ίδια προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, να αξιολογούνται µε έναν τρόπο διαφορετικό; Θα αξιολογείται η µονάδα
για το έργο ή θα αξιολογείται ο κάθε υπάλληλος; Θα του λες δηλαδή του υπαλλήλου «πήγαινε να πάρεις αυτούς τους φόρους ή
να διεκδικήσεις από αυτή την εταιρεία αυτά τα χρήµατα για να
πάρεις µπόνους»; Αυτό είναι µια λογική που ευνοεί την ουσιαστική αξιολόγηση και δίνει µια δυνατότητα οι επιχειρήσεις, αν θέλετε, η ίδια η δηµόσια διοίκηση να έχει µια κοινή αντίληψη και να
λειτουργεί συστηµατικά και συλλογικά προς τον ίδιο στόχο; Εγώ
νοµίζω ότι ο στόχος έπρεπε να είναι σε µια µονάδα της διοίκησης
και να αµείβονται εξίσου οι υπάλληλοι της µονάδας, µε τη λογική
ότι κάνουν µια κοινή δουλειά, πετυχαίνουν έναν κοινό στόχο που
είναι µετρήσιµος και άρα µπορούν να πάρουν ένα µπόνους.
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Δεύτερον, ποιος θα αποφασίζει το µπόνους; Υπάρχει σήµερα
στο νοµοσχέδιο καµµιά οριοθέτηση; Ή αξιολογεί απλά ο διοικητής και αποφασίζει πόσο µπόνους θα πάρει ο κάθε υπάλληλος
και άρα εξαρτάται απολύτως από την προσωπική άποψη του διοικητή η ιεράρχηση, η λειτουργία, η ανέλιξη του κάθε υπαλλήλου;
Εδώ είναι ένα τεράστιο θέµα. Απορώ πώς µια Κυβέρνηση, η
οποία ισχυρίζεται ότι είναι σύγχρονη και χρησιµοποιεί το σύγχρονο µάνατζµεντ και τη σύγχρονη διοικητική επιστήµη, µπορεί
να βάζει µια τέτοια ωρολογιακή βόµβα στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. Είναι ένα τεράστιο πρόβληµα, που κάθε άλλο
παρά µεταρρυθµίζει τη δηµόσια διοίκηση.
Και υπάρχει το δηµοκρατικό πρόβληµα, που έχει σχέση µε το
ότι καθιστάτε τον διοικητή της ΑΑΔΕ ως ένα όργανο υπερεξουσίας έναντι των φορολογουµένων, αλλά και των εργαζοµένων
της αρχής µε ελάχιστη ουσιαστική δηµοκρατική λογοδοσία.
Εµένα δεν ενδιαφέρουν τόσο τα πρόσωπα που βλέπουµε, µε ενδιαφέρει ο θεσµός και οι αρµοδιότητές του. Προφανώς αυτό το
πρόσωπο δεν µπορεί να ασκήσει ουσιαστική δηµοκρατική πολιτική, άρα και αποτελεσµατική πολιτική. Αντίθετα, θα προκαλέσει
µεγάλα προβλήµατα, όταν φτιάχνει µόνος του τον οργανισµό,
όταν φτιάχνει µόνος του το βαθµολόγιο, όταν µπορεί να δίνει το
µπόνους όπου αυτός νοµίζει, όταν δηµιουργεί οικονοµικές ανισότητες ανάµεσα στους ίδιους υπαλλήλους των ίδιων προσόντων, όταν διασπά ουσιαστικά και επιβάλλει από τα πάνω έναν
διοικητικό µηχανισµό να ασκήσει µια πολιτική αποτελεσµατική.
Εγώ πιστεύω ότι ένας διασπασµένος διοικητικός µηχανισµός δεν
ασκεί αποτελεσµατική πολιτική.
Και αν αυτά που λέω τα θεωρείτε θεωρητικά, έπρεπε να ακούσετε -δεν ήσασταν εκεί- όλους τους φορείς, ανεξάρτητα από το
ποιο κόµµα ήταν. Δεν µπορεί όλα τα θέµατα να ανάγονται στον
δικαιωµατισµό, ότι κάποιοι διεκδικούν κάποια δικαιώµατα. Αυτοί
οι άνθρωποι ήρθαν εκεί µε επίγνωση της δουλειάς που κάνουν
και του φόβου που είχαν στην εφαρµογή των µισθολογίων, που
πολλούς από αυτούς τους συνέφερε να εφαρµοστεί αυτό το µισθολόγιο. Δηλαδή φαινόταν στα λόγια τους οµοθυµαδόν ο κίνδυνος ή µάλλον η βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει
ουσιαστική λειτουργία της διοίκησης κάτω από τους όρους που
ο διοικητής αποφάσισε ότι πρέπει να γίνουν τα πράγµατα.
Θέλω να επισηµάνω ότι εµείς δεν είµαστε απέναντι στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Το έχουµε πει εκατό χιλιάδες φορές. Είµαστε εναντίον της αξιολόγησης µε αυθαίρετους ατοµικούς
στόχους και, κυρίως, εναντίον της αξιολόγησης µε εκφοβισµούς
και χωρίς να υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο που να επιβάλλεται
από την Κυβέρνηση και από τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου
µέσα στο οποίο κινείται µια συλλογιστική αλλαγή στη δηµόσια
διοίκηση, γιατί αλλαγή στη δηµόσια διοίκηση φαντάζοµαι ότι θέλετε να κάνετε και εσείς αλλά να κάνουµε κι εµείς. Αλλά είναι µια
σαφής διαφορά αντίληψης, στρατηγικής, νοοτροπίας, µεταρρυθµιστικής δυναµικής, πώς πιστεύουµε ότι µια µεταρρύθµιση µπορεί να είναι καλύτερη και πώς µπορεί να είναι αντιµεταρρύθµιση
ή να µην έχει κανένα αποτέλεσµα.
Για την τροπολογία που καταθέσαµε θα µιλήσουµε µετά, δεν
χρειάζεται να µιλήσω τώρα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα
έπρεπε να γίνει µια σοβαρή και αναγκαία συζήτηση, κύριε
Υπουργέ, για το σύστηµα κινήτρων στο σύνολο της δηµόσιας διοίκησης, τόσο µε την ΑΔΕΔΥ, όσο και µε το σύνολο της κοινωνίας, για να µπορέσουµε να πάµε σε ένα σύστηµα που θα είναι
βιώσιµο.
Εµένα µε απασχολεί το αύριο, δεν µε απασχολεί το χθες, γιατί
πολλά πράγµατα από αυτά που κάναµε εµείς ήταν λάθος και
πολλά πράγµατα από αυτά που έγιναν ήταν ηµιτελή. Πάντα όµως
βάζαµε ένα λιθαράκι πιο πέρα. Ας πάµε από εδώ και πέρα. Το
από εδώ και πέρα θα απαιτούσε µια άλλη πολιτική από εσάς, µια
άλλου τύπου διακυβέρνηση, που, δυστυχώς, δεν πιστεύω ότι
µπορείτε να κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ.

8435

Κύριοι της Κυβέρνησης, δεν σταµατάτε να µας εντυπωσιάζετε.
Και δεν µιλάω βέβαια θετικά, κύριε Υπουργέ.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω, όχι από το νοµοσχέδιο, αλλά από
µία από τις τροπολογίες που βγάζει κυριολεκτικά µάτι. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και για την άλλη τροπολογία του
Υπουργείου Εργασίας που εµπαίζει τους συνταξιούχους και έχει
µια σειρά άλλες διατάξεις. Θα µιλήσει ο Χρήστος ο Κατσώτης
στη συνέχεια, όπως και ο κοινοβουλευτικός µας.
Όµως, θέλω να µιλήσω για την τροπολογία του κ. Αυγενάκη,
ο οποίος έχει σπάσει κυριολεκτικά κάθε ρεκόρ στις µουλωχτές
τροπολογίες, µε την πλήρη στήριξη, βέβαια, και της Κυβέρνησης
και του ίδιου του Πρωθυπουργού, όπως ο ίδιος διατυµπανίζει.
Πάρτε την πίσω και σταµατήστε να εκτίθεστε. Είναι απαράδεκτη και κατάπτυστη τροπολογία. Αν δεν ήταν κατάπτυστη, δεν
θα επέλεγε να τη φέρει ο κ. Αυγενάκης για άλλη µια φορά στα
µουλωχτά. Αφού µόλις προχθές κατατέθηκε νοµοσχέδιο για τον
αθλητισµό, γιατί δεν τη συµπεριέλαβε στις διατάξεις του νοµοσχεδίου, αν δεν φοβόταν αυτή να συζητηθεί ανοιχτά; Όχι βέβαια
ότι και αυτό το νοµοσχέδιο ασχολείται µε τα πραγµατικά προβλήµατα των σωµατείων, αλλά µε αυτή την τροπολογία προχωρά
για άλλη µια φορά σε µια ξεδιάντροπη, ωµή παρέµβαση για να
ελέγξει τις εκλογές των αθλητικών οµοσπονδιών.
Εκτός του ότι παρεµβαίνει σε ήδη προκηρυγµένες εκλογές και
τις ακυρώνει σε µια σειρά σωµατείων, στην κωπηλασία, στην
άρση βαρών, στην ιστιοπλοΐα και αλλού και µάλιστα εκλογές που
έχουν προκηρυχθεί από τον ίδιο τον δικό σας νόµο και µε τη διαδικασία των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, µε την οποία εµείς διαφωνούµε, βέβαια, και θα πούµε και παρακάτω, προχωράει και σε
µια ωµή παραβίαση των καταστατικών των αθλητικών φορέων
που προβλέπουν τα ίδια πώς θα γίνεται εκλογή εφορευτικής επιτροπής από τα ίδια τα σωµατεία.
Όµως, η τροπολογία έρχεται να το αντικαταστήσει αυτό. Και
τι προβλέπει; Ότι όλη η εφορευτική επιτροπή θα αποτελείται από
διορισµό τριών δικηγόρων, ανοίγοντας, βέβαια, τον δρόµο και
για άλλα σωµατεία και φορείς, µε το αιτιολογικό, λέτε, της διαφάνειας. Όλοι δηλαδή είναι εν δυνάµει διεφθαρµένοι, εκτός από
όσους διορίζει ο κ. Αυγενάκης. Δεν θα εκλέγει, δηλαδή, το σωµατείο, η γενική συνέλευση την εφορευτική του επιτροπή, αλλά
ο ίδιος ο Υπουργός. Ε, ας ορίσει ο Υπουργός, λοιπόν, και την ίδια
τη διοίκηση, να τους διαλέξει, να τελειώνουµε.
Έτσι κι αλλιώς, µε αυτά που ακούγονται δεν ξέρω αν πρέπει
να περιµένουµε και κάποια άλλη τροπολογία. Να ψηφίζουν λέτε
εν όψει του covid µόνο οι πρόεδροι των σωµατείων κι όχι αυτοί
που είναι διορισµένοι από τη γενική συνέλευση και τα διοικητικά
συµβούλια. Δεν απέχει πολύ από το φτάσετε να επιλέγετε και τις
ίδιες τις διοικήσεις, θυµίζοντας άλλες εποχές.
Βέβαια, και για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
έχω επισηµάνει πολλές φορές ότι δεν δηµιουργεί καµµία ασφάλεια. Όχι µόνο είναι επικίνδυνη στρέβλωση να θεωρείται δηµοκρατική διαδικασία η διεξαγωγή εκλογών χωρίς ενηµέρωση,
χωρίς ζωντανή συζήτηση, αντιπαράθεση, µια διαδικασία που δεν
µπορεί να διασφαλιστεί, βέβαια, µε το πάτηµα ενός κουµπιού µε
like και dislike µπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή, αλλά υπάρχουν και σοβαρά προβλήµατα διαβλητότητας των εκλογών.
Βεβαίως µπορούν, λόγω των συνθηκών της πανδηµίας, να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι υγειονοµικοί όροι διεξαγωγής, όπως
µε περισσότερα εκλογικά τµήµατα ή αν χρειαστεί να παρατείνετε
τις διοικήσεις για ένα µικρό διάστηµα, όπως κάνατε σε µια σειρά
φορείς.
Όµως, η στόχευση της Κυβέρνησης είναι άλλη. Γι’ αυτό επιχειρείτε να καθιερώσετε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Καµµία
απολύτως διασφάλιση δεν υπάρχει για το αδιάβλητό τους. Και
δεν µιλάµε µόνο για τις πολυάριθµες έρευνες από επιστήµονες,
φορείς παγκοσµίως, που διαπιστώνουν πληθώρα προβληµάτων
και τεχνικά, αλλά και τη δυνατότητα παρεµβάσεων για τη νόθευση του αποτελέσµατος, όπως και την αδυναµία διατήρησης
της µυστικότητας της ψήφου, αλλά κυρίως γιατί δεν διασφαλίζει
µε κανέναν τρόπο ότι αυτός που ψηφίζει πίσω από έναν υπολογιστή λειτουργεί αυτοβούλως, χωρίς πιέσεις, ακόµα και αυτοπροσώπως.
Η ίδια εµπειρία από το σύστηµα «ΖΕΥΣ» που χρησιµοποιήθηκε
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στις πρυτανικές εκλογές και θα χρησιµοποιηθεί και στους αιρετούς του αθλητισµού είναι αποκαλυπτική. Η ψηφοφορία γινόταν
µε έναν απλό ηλεκτρονικό σύνδεσµο, που µπορεί εύκολα τόσο
να διαρρεύσει και να ψηφίσει ξανά και ξανά ο οποιοσδήποτε,
γνωρίζοντας απλά τον τρόπο ταυτοποίησης του ψηφοφόρου,
αλλά πολύ περισσότερο δεν µπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόµενο να ψηφίζει άλλος για λογαριασµό άλλου. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσµος ψηφοφορίας που δινόταν, µπορούσε να δοθεί
από κάποιον ψηφοφόρο σε κάποιον άλλο, ώστε να ψηφίσει για
δεύτερη φορά. Σαν να δίνει δηλαδή κάποιος την ταυτότητά του
στις βουλευτικές εκλογές να ψηφίσει άλλος για εκείνον.
Βέβαια, στις βουλευτικές εκλογές δεν ξέρω αν το κάνετε, στα
συνδικαλιστικά όργανα διαθέτετε πληθώρα τέτοιων εµπειριών,
που πάτε τώρα να τις γενικεύσετε και µε αυτόν τον τρόπο. Σας
λέµε, λοιπόν, ξανά να µην αποδεχτείτε, να πάρετε πίσω αυτή την
τροπολογία.
Είστε βέβαια ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί και στο να ενισχύετε
τους φοροεισπρακτικούς και κατασταλτικούς µηχανισµούς, κάτι
που επιχειρείτε και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Μπορεί στα ζητήµατα της πολιτικής προστασίας να µη σας καίγεται καρφί. Γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι µετά από τόσες
συνεδριάσεις –ΚΕΔΕ και επιτελεία- όχι µόνο παρέλυσαν εθνικές
οδοί και κεντρικοί δρόµοι, µέσα µαζικής µεταφοράς, αλλά ολόκληρες περιοχές, χιλιάδες οικογένειες µένουν χωρίς ρεύµα και
νερό για σαρανταοκτάωρο και βάλε;
Και βέβαια όλα αυτά δεν είναι αποτέλεσµα του ακραίου, του
κακού µας του καιρού, αλλά της ακραίας υποστελέχωσης του
ΔΕΔΔΗΕ, των εργολαβιών, των περικοπών στη συντήρηση, δηλαδή της πολιτικής απελευθέρωσης της ενέργειας που την υπηρετείτε και την υπηρετήσατε όλοι µε ευλάβεια.
Όσο, λοιπόν, δεν κόπτεστε για την επείγουσα δηµιουργία
έργων υποδοµής τόσο, από την άλλη, δείχνετε απόλυτη σπουδή
να προετοιµάσετε τον εισπρακτικό µηχανισµό µε έναν επιλεγµένο, καλοκουρδισµένο σώµα υπαλλήλων, που µε το βούρδουλα
της επίτευξης των ατοµικών στόχων και τις πιέσεις και τον πειθαναγκασµό, θα φέρνουν εις πέρας την αποστολή της λεηλασίας
των λαϊκών εισοδηµάτων που έρχεται µε µεγάλη ταχύτητα.
Για όλους αυτούς τους αυτοαπασχολούµενους, µικρούς επαγγελµατίες, τους εργαζόµενους που βυθίζονται στα χρέη, παρουσιάζει δήθεν ποµπωδώς το Υπουργείο ότι τους ενισχύει, µε τις
αναστολές για λίγο αργότερα των υποχρεώσεών τους, που µαζεύονται βουνό για την επόµενη µέρα ή ακόµα και µε τα διάφορα
οριζόντια µέτρα που προβλέπονται, ακόµα και της απαλλαγής
για κάποια από τα ενοίκια.
Όµως, τα ίδια που προβλέπονται για τις µεγάλες επιχειρήσεις
και κολοσσούς –που µπορεί και να πολλαπλασίασαν τα κέρδη
τους µε το e-shopping- το ίδιο λέτε ότι ελαφρύνονται και τα µικροµάγαζα της γειτονιάς, η εστίαση που καταστρέφεται. Αυτοί,
να ξέρετε, δεν είναι σε θέση ούτε το ενοίκιο του σπιτιού τους να
πληρώσουν.
Γι’ αυτό αναµορφώνετε ουσιαστικά τον έλεγχο της λειτουργίας της ΑΑΔΕ, µέσα από τη διαµόρφωση αυτών των µισθολογίων, µε τρόπο τέτοιο που ουσιαστικά θα καθορίζεται και ποιος
θα είναι ο χαρακτήρας που θέλετε να διατηρεί η ΑΑΔΕ. Και δεν
λέµε τυχαία ότι αυτό το χαρακτήρα τον διατηρεί, γιατί αυτός
ήταν ακριβώς ο χαρακτήρας της από την πρώτη στιγµή της δηµιουργίας της ανεξάρτητης αρχής.
Παραπονιέται, βέβαια, σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ –όχι για τον ίδιο, για
τον ίδιο υπερηφανεύεται- για τις αλλαγές που γίνονται που επιδεινώνουν αυτόν το ρόλο της ΑΑΔΕ, όσο βέβαια και το ΚΙΝΑΛ
που ως ΠΑΣΟΚ τότε µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία και τους ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ επέβαλαν αυτές τις µνηµονιακές δεσµεύσεις που εφαρµόζονται σήµερα.
Είναι, λοιπόν, στρατηγική επιλογή όχι µόνο της σηµερινής Κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούµενων, µε σκοπό να ελέγχει την επίτευξη των σφικτών δηµοσιονοµικών στόχων, δηλαδή
να παρακολουθεί την απαρέγκλιτη τήρηση των µατωµένων πλεονασµάτων µέσα από τη φορολογική αφαίµαξη των λαϊκών
στρωµάτων, που –ακόµα και αν πάγωσαν προσωρινά- οι στόχοι
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αυτοί θα έρθουν µπροστά σαν οδοστρωτήρας.
Γιατί είναι γνωστό ότι οι εξαντλητικοί έλεγχοι και τα πρόστιµα
δεν κατευθύνονται, βέβαια, στους µεγάλους επιχειρηµατικούς
οµίλους, στους λαθρέµπορους, εφοπλιστές και άλλους. Αυτούς
τους φοροαπαλλάσσετε και µε τη βούλα. Ή ακόµα και πρόστιµα
που επιβάλλετε –και µε τις πιο πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγέςείναι χάδι µπροστά στα αµύθητα κέρδη που βγάζουν. Οι εξαντλητικοί έλεγχοι στρέφονται προς τα λαϊκά στρώµατα.
Ενδεικτικό, λοιπόν, του χαρακτήρα αυτού της ΑΑΔΕ είναι και
το ειδικό µισθολόγιο που διαµορφώνετε µε ιδιωτικοοικονοµικά
κριτήρια, µε κριτήρια της αγοράς, µε το κυνήγι των στόχων, µε
µπόνους αποδοτικότητας, µε στοιχεία δηλαδή εντελώς ξένα µε
τη λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας.
Ως προς τη γενική δοµή, βασίζεται βέβαια στα µισθολόγια που
έχουν ψηφιστεί και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, µε όλες
τις αντιδραστικές πτυχές που είχαµε επισηµάνει και τότε. Γιατί
για τη µεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων παραµένουν αυτά
φτωχολόγια. Διατηρούνται δηλαδή ουσιαστικά οι µεγάλες περικοπές που έγιναν στους µισθούς τους και, βέβαια, δεν αλλάζει
αυτό ουσιαστικά ούτε µε τις διάφορες αυξήσεις που εισάγονται
ή µε τις αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινά και
λοιπά, που είναι σταγόνα στον ωκεανό µπροστά στις µεγάλες
απώλειες που είχαν.
Όµως, για πρώτη φορά στο δηµόσιο –ενδεχοµένως και τροχιοδεικτικά- µε τα εν λόγω µισθολόγια εισάγεται ουσιαστικά η σύνδεση του µισθού, πέρα από τα τυπικά προσόντα κάθε υπαλλήλου,
και µε το ίδιο το περίγραµµα της θέσης το οποίο θα υπηρετεί. Εργαζόµενοι, δηλαδή, µε τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα, µε τα
ίδια κοινωνικά και άλλα κριτήρια θα αµείβονται µε διαφορετικές
αµοιβές, ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο εργάζονται, µε το περίγραµµα της θέσης που θα διαµορφώσει και θα τους κατατάξει
κάθε φορά ο συγκεκριµένος προϊστάµενος. Θα αποκτούν, δηλαδή, οι προϊστάµενοι πολύ µεγαλύτερη εξουσία πάνω στους
υπαλλήλους, αφού µε τη δική τους υποκειµενική κρίση θα δύνανται να επηρεάσουν τις ίδιες τις αποδοχές του υπαλλήλου µέσα
από τη µετατόπισή του σε ένα όχι και τόσο ευµενές περίγραµµα
θέσης.
Έτσι ενισχύεται περαιτέρω η χειραγώγηση και ο πειθαναγκασµός των υπαλλήλων, µε τη γνωστή βέβαια τακτική του «διαίρει
και βασίλευε». Δηµιουργείται ευνοϊκό έδαφος για επιλεκτική επιλογή και τοποθέτηση συγκεκριµένων στελεχών σε καλύτερα
αµειβόµενες θέσεις, µε κριτήρια µέσα και από τη διαδικασία της
ετήσιας αξιολόγησης.
Ουσιαστικά, διαµορφώνεται και µέσα στην ίδια την ΑΑΔΕ ένα
ξεχωριστό στρώµα υπαλλήλων, που πλέον θα βρίσκεται απέναντι
στους υπολοίπους, για τους οποίους οι συνθήκες εργασίας και οι
εργασιακές σχέσεις κάθε µέρα επιδεινώνονται δραµατικά, όπως,
βέβαια, θα βρίσκονται και απέναντι στο λαό, προωθώντας µε κάθε
µέσο τους στόχους της κυβερνητικής αντιλαϊκής πολιτικής.
Βέβαια και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, που ήδη είχε απόλυτη υπερεξουσία, µετατρέπεται σήµερα κυριολεκτικά στον απόλυτο άρχοντα, αφού µπορεί να εξουσιάζει το προσωπικό όχι µόνο
καθορίζοντας την εξέλιξή του, αλλά πλέον θα καθορίζει και τον
ίδιο τον µισθό του κατά το δοκούν. Θα δηµιουργεί νέα περιγράµµατα θέσης που θα κουµπώνουν και στους ανάλογους και επιλεγµένους βαθµούς εργασίας και στους ανάλογους εργαζόµενους.
Απαράδεκτη είναι και η εισαγωγή στο άρθρο 15 του ειδικού
µπόνους ανάλογα µε το βαθµό επίτευξης αυτών των στόχων. Δηλαδή σπρώχνετε τους υπαλλήλους, οι οποίοι προφανώς και αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα µε τα µισθολόγια, ιδιαίτερα οι νέοι
υπάλληλοι των 700 και 800 ευρώ, να βάζουν πιο πολύ το µαχαίρι
στο λαιµό του λαού για να προχωράει ρολόι η φοροαφαίµαξη. Σε
λίγο θα εισάγετε και µισθό «µε το κεφάλι».
Παράλληλα, αφού δεν µπορούσατε µε άλλον τρόπο να επιβάλετε την αντιδραστική κρατική αξιολόγηση, από την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων απέχει µαζικά, βρήκατε
άλλον δρόµο. Εξαρτήσατε την οποιαδήποτε αύξηση στις αποδοχές τους και την εξέλιξή τους από τη συµµετοχή σε αυτές τις διαδικασίες, για να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά ο εκβιασµός.
Ακόµα µεγαλύτερος γίνεται αυτός ο εκβιασµός για τους νέους
υπαλλήλους της ανεξάρτητης αρχής, για τους οποίους διατηρεί-
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ται το απαράδεκτο καθεστώς της εξαίρεσής τους από την προσωπική διαφορά που καθηλώνει το µισθό τους στα 700 και 800
ευρώ.
Για όλους αυτούς, δεν είναι λύση να τους βάζετε να κυνηγάνε
τα µπόνους, αλλά να καταργήσετε αυτή την απαράδεκτη εξαίρεσή τους από την προσωπική διαφορά. Καταθέσαµε γι’ αυτό –
καλέσαµε και τον κύριο Υφυπουργό να τοποθετηθεί στις
επιτροπές, το αγνόησε- συγκεκριµένη τροπολογία για την επαναφορά σε όλους τους εργαζόµενους της προσωπικής διαφοράς.
Φυσικά, η προσωπική διαφορά γνωρίζουµε πολύ καλά ότι πέρα
από τον προσωρινό της χαρακτήρα, δεν αναπληρώνει, βέβαια,
τις µισθολογικές µειώσεις για τη µεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων, που σε κάθε περίπτωση απορροφά τελικά και τις µισθολογικές τους ωριµάνσεις.
Όµως, δεν είναι δυνατόν να διατηρείτε µια τέτοια απαράδεκτη
διάκριση που κάνετε σε βάρος των νέων υπαλλήλων, όταν µάλιστα µε κάθε ευκαιρία χύνετε κροκοδείλια δάκρυα για τους επιστήµονες και το brain drain. Μίλησε ακόµα και ο εισηγητής σας
για την απροθυµία και τις δυσκολίες που υπάρχουν στο µισθό
αυτών των νέων υπαλλήλων, για να επιλέξουν να εργαστούν σε
αυτές τις θέσεις. Όµως, διατηρείτε µια απαράδεκτη διάκριση,
ακόµη και όταν έχουν τα τυπικά προσόντα και κάνουν την ίδια
ακριβώς δουλειά, να αµείβονται µε πολύ χαµηλότερους µισθούς.
Πρόκειται για τους εργαζόµενους που ανήκουν στους κλάδους
των εφοριακών, τελωνειακών, νοµικών, χηµικών και άλλων που
ανέλαβαν υπηρεσία µετά τις 11 Οκτωβρίου του 2018, οπότε ήταν
και η τελευταία φορά που αποδόθηκε η προσωπική διαφορά είτε
πρόκειται για προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ είτε και για µετατάξεις.
Μάλιστα, στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση αφορά και υπαλλήλους που µπορεί στην προηγούµενη θέση που βρίσκονταν να δικαιούνταν την προσωπική διαφορά, που την έχασαν µε τη
µετάταξή τους στην ΑΑΔΕ.
Έτσι, παρατηρείται πολλές φορές το οξύµωρο εργαζόµενοι
που µετατάχθηκαν τα τελευταία χρόνια να λαµβάνουν µικρότερο
µισθό από υπαλλήλους µε τα ίδια προσόντα, αλλά µε λιγότερα
χρόνια υπηρεσίας, πολύ περισσότερο που για πολλούς από τους
υπαλλήλους τίθεται ακόµα και θέµα διαβίωσης µε τη διόγκωση
των οικονοµικών δυσκολιών που υπάρχουν και στις σηµερινές
συνθήκες της κρίσης και της πανδηµίας.
Βέβαια, είναι πολύ µεγαλύτερο το πρόβληµα σε εργαζόµενους, για παράδειγµα, οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία σε φορείς
που βρίσκονται µακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αλλά και
για νεοδιόριστους του διαγωνισµού 1Γ/2017, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν µε επιπλέον έξοδα για να µετακινηθούν στην Αθήνα, χωρίς
καµµία αποζηµίωση, και να εκπαιδευτούν. Για όλους αυτούς, λοιπόν, διατηρείται το απαράδεκτο καθεστώς διάκρισης των µισθών
τους.
Σας καλούµε να αποδεχτείτε την τροπολογία του κόµµατος.
Σε σχέση µε το υπόλοιπο νοµοσχέδιο, το καταψηφίζουµε επί
της αρχής -έχουµε τοποθετηθεί και για τα συγκεκριµένα άρθραγιατί όχι µόνο δεν διευκολύνει, δεν λύνει, αλλά τελικά διευρύνει
τις αδικίες µεταξύ των εργαζοµένων, κυρίως όµως γιατί ενισχύει
τον αντιδραστικό ρόλο της ΑΑΔΕ ως µηχανισµό φοροαφαίµαξης
των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων.
Για τις υπόλοιπες τροπολογίες θα τοποθετηθούµε στη συνέχεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης
κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µια και είστε εδώ, να σας θέσω µια ερώτηση:
Προγραµµατίζεται, αλήθεια, η ιδιωτικοποίηση των εφοριών, δηλαδή η χρησιµοποίηση outsourcing υπηρεσιών από ιδιώτες; Εάν
ναι, σε ποιους τοµείς; Σε εισπρακτικούς; Και µε ποιο πρότυπο;
Αν θέλετε, απαντάτε.
Για την τροπολογία του Υπουργού Εργασίας θα αναφερθούµε,
όταν έρθει για να την στηρίξει. Ελπίζουµε να το κάνετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν την οµιλία µου για το σχέ-
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διο νόµου, θα ήθελα να αναφερθώ στο ΚΚΕ, όσον αφορά τη
στάση του απέναντί µας –σε εσάς απευθύνοµαι-, όπως την τελευταία φορά που µας πρόσβαλε ξανά συλλογικά µε πραγµατικά
χρυσαυγίτικες εκφράσεις, γεγονός που αποτελεί τον ορισµό του
φασισµού, ενώ µετά ζήτησε από Βουλευτές µας συγγνώµη –ο κ.
Παφίλης εν προκειµένω, κανένας από εσάς.
Είπε συγγνώµη και στον Αντιπρόεδρο που έχουµε και σε άλλους Βουλευτές µας. Το ίδιο έκανε και µία προηγούµενη φορά
το ΚΚΕ, χωρίς προφανώς να καταλαβαίνει πως είναι άχρηστη η
συγγνώµη από κάποιον που δεν είναι σε θέση να ελέγξει τον
εαυτό του και παραφέρεται, αν και µάλλον σκόπιµα στις παραπάνω περιπτώσεις για λόγους που το ίδιο γνωρίζει.
Εµείς δεν το κατηγορήσαµε ποτέ, γνωρίζοντας πως στην
ουσία είναι ένα αστικό, απόλυτα συστηµικό κόµµα, αφού συµµετέχει στη Βουλή, εισπράττει τις κρατικές επιχορηγήσεις, ενώ οι
Βουλευτές του αµείβονται επίσης από το αστικό κράτος. Κάτι
ανάλογο ισχύει και για τη συµµετοχή του στο Ευρωκοινοβούλιο.
Εµείς δεν έχουµε απολύτως τίποτα εναντίον των κοµµουνιστικών
αντιλήψεων, παρά το ότι δεν τις συµµεριζόµαστε. Άλλο, όµως, ο
αγνός κοµµουνισµός που σεβόµαστε όσο ίσως κανένα άλλο
κόµµα και άλλο η αστική του συστηµική µορφή.
Θα συνεχίσουµε τώρα µε την εντύπωση που µας έκανε η οµιλία του Υφυπουργού στην πρώτη επιτροπή, ο οποίος τόνισε δύο
φορές ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση και προαπαιτούµενο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ο εντυπωσιασµός µας ήταν εύλογος, αφού επιβεβαίωσε επίσηµα
πως τα µνηµόνια συνεχίζονται. Ο λόγος δε για τον οποίο ένιωσε
την ανάγκη να µεταφέρει την ευθύνη στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προφανώς το ότι δεν συµφωνεί µε το σχέδιο νόµου ούτε ο ίδιος ούτε η
Κυβέρνηση που εκπροσωπεί. Αιτιολόγησε, βέβαια, τη θέση του
στη δεύτερη επιτροπή, ισχυριζόµενος πως το κράτος έχει συνέχεια και ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση της αξιοπιστίας του,
ακριβώς µε αυτά τα λόγια.
Ακριβώς όπως στην περίπτωση των Σκοπίων, όπου ναι µεν η
Νέα Δηµοκρατία δεν συµφωνεί µε τη Συνθήκη των Πρεσπών,
αλλά θεωρεί πως είναι υποχρεωµένη να την τηρήσει, παραδόξως, όµως, παρά το ότι τα Σκόπια δεν την τηρούν ούτε καν στο
ελάχιστο, εξάγοντας προϊόντα µε το όνοµα της Μακεδονίας και
κοστίζοντας τεράστια ποσά στους Μακεδόνες παραγωγούς µας,
οι οποίοι έχουν δαπανήσει πάρα πολλά στη διαφήµιση της ονοµασίας προέλευσης για αρκετά χρόνια.
Ο Υφυπουργός είπε επίσης πως θεωρεί ότι έχουµε αφήσει
πίσω µας το τοξικό κλίµα του παρελθόντος σε ό,τι αφορά το δίπολο «µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο», κατά τον δικό του, βέβαια, χαρακτηρισµό. Του απαντήσαµε, όµως, ότι ίσως δεν έχει καταλάβει
ούτε αυτός ούτε η Κυβέρνησή του πως έχει επικρατήσει πλέον
η άποψη του αντιµνηµονίου, αφού δεν διανοήθηκε κανένα κράτος στην Ευρώπη να αντιµετωπίσει την ύφεση του 2020 µε κάποιο µνηµόνιο, όπως ονοµάζεται στην ουσία η πολιτική λιτότητας
που κατέστρεψε κυριολεκτικά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Ο Υπουργός Οικονοµικών, άλλωστε, είχε κατηγορήσει το
ΠΑΣΟΚ πως έφερε τα µνηµόνια στην Ελλάδα, οπότε ασφαλώς
συµφωνεί µε την καταστροφικότητά τους.
Απλά η κυβέρνηση υπό τον κ. Σαµαρά τότε έκανε µία µεγαλοπρεπή κυβίστηση, όσον αφορά την πολιτική της των «Ζαππείων»,
όχι µόνο εφαρµόζοντας µνηµόνια -µε εξαίρεση, βέβαια, το 2014,
όπου είχαµε άλλωστε και αυτή τη µικρή ανάπτυξη- αλλά πολύ
χειρότερα υπογράφοντας τη µετατροπή της χώρας µας σε
άβουλη αποικία χρέους της Γερµανίας µε το PSI.
Ο Υφυπουργός επιβεβαίωσε επιπλέον την απόλυτη αυτοτέλεια
και ανεξαρτησία της ΑΑΔΕ από το κράτος µας, κάτι που στην
ουσία έκανε και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ µέσω της µη απάντησής
του σε καµµία απολύτως ερώτησή µας, όπως διαπιστώσαµε και
αργότερα -επειδή δεν το πιστεύαµε- από την ανάγνωση των Πρακτικών.
Όσον αφορά τώρα την ακρόαση των φορέων, το γεγονός ότι
κανένας απολύτως δεν υποστήριξε το νοµοσχέδιο, ενώ, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της οµοσπονδίας εργαζοµένων, δεν
υπήρξε κανένας διάλογος, είναι αρκετό για να το καταψηφίσουµε όλοι µας, αν και ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει την Κυβέρνηση,
επειδή, όπως είπε ο Υφυπουργός, είναι δική του µνηµονιακή δέ-
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σµευση. Άλλωστε και ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσε στα
Πρακτικά κάποιες δικές σας δεσµεύσεις, όπου τις κατέθεσε. Θα
τις δούµε αργότερα. Τις κατέθεσε πάντως, θα το δούµε.
Ελπίζουµε, βέβαια, να µην το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας συνειδητοποιήσει τα λάθη του, µεγαλύτερο από τα οποία, εκτός από
την προδοσία της ίδιας του της ιδεολογίας, ήταν η δολοφονία
της τελευταίας ελπίδας των Ελλήνων, το ότι δηλαδή κατάφερε
να πείσει τους Έλληνες πως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στα
µνηµόνια, παρά το ότι η αριστερή συγκυβέρνηση της Πορτογαλίας, όπως σας έχω ξαναπεί, έκανε τα ακριβώς αντίθετα, οδηγώντας τη χώρα της στην έξοδο από την κρίση µε την πλήρη
κατάργηση των µνηµονίων. Αρνήθηκε και µία ακόµη στήριξη που
της πρότεινε ο τότε Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σόιµπλε.
Γνωρίζοντας τώρα πως το σχέδιο νόµου είναι µία µνηµονιακή
υποχρέωση που δεν αλλάζει, δεν θα αναφερθούµε εδώ στα
άρθρα του -αν και το κάναµε στην επιτροπή, αναλύοντας το πλήθος αδικιών τους- αφού η συζήτησή τους είναι προσχηµατική και
δεν µας αρέσει καθόλου να κοροϊδεύουµε τον εαυτό µας ούτε
φυσικά τους Έλληνες πολίτες.
Θα µιλήσουµε καλύτερα για τον θεσµό, για την ΑΑΔΕ δηλαδή,
αφού, όπως τονίσαµε, δεν έχει νόηµα η αναφορά στα άρθρα της
µνηµονιακής δέσµευσης του ΣΥΡΙΖΑ -ή όποιου είναι τέλος πάντων- στα προαπαιτούµενα, όπως τα χαρακτήρισε στην επιτροπή
ο Υφυπουργός.
Εν προκειµένω, ως αποτέλεσµα της υπογραφής του τρίτου
µνηµονίου µετά την αντισυνταγµατική αντιστροφή του δηµοψηφίσµατος, τη δολοφονία της τελευταίας ελπίδας των Ελλήνων
και τη δήλωση υποταγής της τότε κυβέρνησης στη Γερµανία, δηµιουργήθηκαν από τους δανειστές δύο ξένοι οργανισµοί στην
Ελλάδα υπό τον απόλυτο έλεγχό τους.
Πρώτον, η ΕΕΣΥΠ, γνωστή ως υπερταµείο, µέσω της οποίας
ουσιαστικά κατάσχεται σταδιακά η δηµόσια περιουσία που τοποθετήθηκε ως εγγύηση για τις τρεις δανειακές συµβάσεις.
Και δεύτερον, η ΑΑΔΕ µε στόχο την υφαρπαγή της ιδιωτικής
περιουσίας των Ελλήνων, ξανά για την εξυπηρέτηση των χρεών
του δηµοσίου, η οποία ψηφίστηκε επίσης από τη Βουλή µε τον
ν.4389/2016, αναλαµβάνοντας από την 1η Ιανουαρίου του 2017
την είσπραξη των εσόδων του κράτους, καθώς επίσης την οργάνωση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.
Υπό τον έλεγχό της είναι ολόκληρη η υλική βάση του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως οι εφορίες, τα τελωνεία, το Γενικό Χηµείο του Κράτους και λοιπά, από το όποιο Υπουργείο αφαιρέθηκαν
στην ουσία όλες οι λειτουργικές του δραστηριότητες.
Σύµφωνα δε µε τον νόµο, η ελληνική Κυβέρνηση απαγορεύεται να ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο στην ΑΑΔΕ, η οποία έχει ως
εκ τούτου πολιτικές και οικονοµικές υπερεξουσίες, αφού είναι
υπεύθυνη για την είσπραξη των φορολογικών και τελωνειακών
εσόδων του κράτους, χωρίς να δίνει λογαριασµό σε κανέναν
ούτε καν στον εκάστοτε Υπουργό Οικονοµικών.
Περαιτέρω, όπως ακριβώς συνέβη µε τα µνηµόνια, η σύσταση
της ΑΑΔΕ είναι αντίθετη µε τις επιταγές του Συντάγµατος, επειδή
ανατίθενται σε αυτή αρµοδιότητες του στενού πυρήνα του κράτους, χωρίς να έχει πολιτικές ευθύνες, αφού δεν υπόκειται σε
πολιτικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο, παρά το ότι υποκαθιστά
την εκτελεστική εξουσία.
Ειδικότερα, παραβιάζει τα άρθρα 82, 84 και 86 του Συντάγµατος, καθώς επίσης τη νοµολογία του Σ.τ.Ε. λόγω του ότι δεν επιτρέπεται να της καταλογιστούν πολιτικές ευθύνες, όπως στα
µέλη της κυβέρνησης, σύµφωνα µε το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα, πόσω µάλλον όταν δεν µπορεί να ελεγχθεί από τα αρµόδια Υπουργεία ή από τη Βουλή και δεν λογοδοτεί σε κανέναν,
ενώ οι αρµοδιότητές της είναι φορολογικού, εισπρακτικού, δηµοσιονοµικού και γενικά αυστηρά καταναγκαστικού αστυνοµικού
χαρακτήρα, οπότε κρατικές.
Συνεχίζοντας, η προκάτοχός της, η προκάτοχος της αρχής, η
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, ήταν υπό τον έλεγχο του
Υπουργείου Οικονοµικών, ενώ για την ΑΑΔΕ, που δεν υπάγεται
πουθενά, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 ισχύουν
τα εξής: «Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονοµικών
µε τον διοικητή της, σχετικά µε την εφαρµογή της φορολογικής
πολιτικής, το ζήτηµα παραπέµπεται από τον Υπουργό στο συµ-
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βούλιο διοίκησής της». Με απλά λόγια, αποφασίζει µόνη της η
ΑΑΔΕ σχετικά µε τη διαφωνία του Υπουργού, οπότε είναι ανώτερη ιεραρχικά από τον Υπουργό, από το Υπουργικό Συµβούλιο
και από τη Βουλή, όσον αφορά θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της.
Λογικά, λοιπόν, δεν απάντησε σε καµµία ερώτησή µας.
Εν προκειµένω, µεγαλύτερο κράτος εν κράτει δεν θα µπορούσε να φανταστεί ποτέ κανείς, τεκµηριώνοντας ακόµη µία
φορά πως η Ελλάδα έχει χάσει εντελώς την εθνική της κυριαρχία, ενώ οι δανειστές έχουν εγκαταστήσει δύο πανίσχυρους οργανισµούς, το υπερταµείο και την ΑΑΔΕ, για να λεηλατούν τη
χώρα µας εντελώς ανενόχλητοι.
Ακόµη χειρότερα, η ΑΑΔΕ υποκαθιστά τη λειτουργία του νοµοθέτη, της Βουλής δηλαδή, σε µία σειρά θεµάτων γενικής φορολογικής και οικονοµικής πολιτικής, καθώς επίσης διοίκησης,
όπως είναι ο προσδιορισµός των εσόδων, ο έλεγχος της είσπραξής τους, τα µέτρα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής, ο τρόπος αντιµετώπισης της παραοικονοµίας και ούτω καθεξής.
Για όλα αυτά τα θέµατα, όπως µεταξύ άλλων για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς ή για τις κατασχέσεις λογαριασµών, όσον αφορά, βέβαια, χρέη προς το δηµόσιο, αποφασίζει
µόνη της η ΑΑΔΕ -χωρίς να ρωτήσει κανέναν και χωρίς να λογοδοτεί πουθενά- όχι ο Υπουργός Οικονοµικών ή έστω ο Πρωθυπουργός.
Συνεχίζοντας, αναρωτηθήκαµε γιατί κατατίθεται το νοµοσχέδιο, αφού η ΑΑΔΕ είναι ανεξάρτητη. Η απάντηση είναι, φυσικά,
αυτονόητη. Προσχηµατικά, για να προσλάβει περισσότερο προσωπικό που θα πληρώσει το δηµόσιο, όλοι εµείς δηλαδή και για
να ανταµείψει καλύτερα -όπου µπορεί- το υπάρχον.
Το κόστος, πάντως, µε βάση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανέρχεται, πρώτον, στα 48 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως για
το νέο µισθολόγιο, από τα οποία 28 εκατοµµύρια ευρώ για το
τρέχον έτος και δεύτερον, στα 13,2 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως
για προσλήψεις και για τριάντα έξι µήνες.
Ρωτήσαµε πώς αιτιολογούνται τα υπόλοιπα 20 εκατοµµύρια
ευρώ και γιατί για τριάντα έξι µήνες, χωρίς να πάρουµε καµµία
απάντηση.
Σύµφωνα τώρα µε δηµοσιεύµατα που καταθέσαµε στα Πρακτικά, αν και δεν φαίνεται τίποτα στο σχέδιο νόµου, θα προσληφθούν χίλια τριακόσια είκοσι τέσσερα άτοµα επιπλέον.
Ρωτήσαµε εάν ισχύει και δεν πήραµε ούτε εδώ απάντηση, οπότε
ρωτάµε ξανά, µήπως πάρουµε κάποια απάντηση.
Εκτός αυτού, υπάρχουν διάφορες άλλες µεταβλητές δαπάνες,
όπως η αµοιβή υπερωριακής απασχόλησης και λοιπά, που, όµως,
παραδόξως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει στα
2,5 εκατοµµύρια ευρώ, όταν σπάνια αναφέρει κόστος στα νοµοσχέδια, καθώς επίσης άλλες ενδεχόµενες δαπάνες, όπως καλύτερες συνταξιοδοτικές απολαβές που δεν ποσοτικοποιούνται.
Δεν υπάρχει καµµία αιτιολόγηση πουθενά που να τεκµηριώνει
γιατί χρειάζεται περισσότερους υπαλλήλους η ΑΑΔΕ.
Με βάση πάντως την έκθεση δεικτών του Νοεµβρίου του 2020
-που καταθέσαµε και αυτή στην επιτροπή στα Πρακτικά- πρέπει
να απασχολεί περίπου εννιακόσια άτοµα. Οπότε, µε κριτήριο το
παρόν νοµοσχέδιο θα υπερδιπλασιαστεί το προσωπικό της.
Σύµφωνα τώρα µε τον απολογισµό του 2019, ο προϋπολογισµός της στη συγκεκριµένη χρήση ανερχόταν στα 495 εκατοµµύρια ευρώ από 434 εκατοµµύρια ευρώ το 2018 –αυξήθηκε
δηλαδή- λέγοντας στην επιτροπή πως µας προξένησαν µεγάλη
εντύπωση τα 500 εκατοµµύρια ευρώ, αφού πραγµατικά δεν είναι
καθόλου λίγα.
Το σηµαντικότερο, όµως, είναι η απίστευτη αδράνειά της όσον
αφορά τις διάφορες λίστες φοροδιαφυγής, όπου µε βάση την
ίδια τα σκάνδαλα καλύπτουν τρεις χιλιάδες εβδοµήντα τέσσερις
υποθέσεις, ενώ ελέγχθηκαν χίλιες διακόσιες επτά και εισπράχθηκαν 148 εκατοµµύρια ευρώ σε σύνολο 1,6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, δηλαδή µόλις µία στις τρεις υποθέσεις και µόλις µε 10%
εισπράξεις, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι νέες αποκαλύψεις
από τα «Panama papers» και τα «paradise papers».
Εποµένως, οι µοναδικές της επιτυχίες είναι οι διωγµοί των
φτωχών ιδιωτών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που είναι
εντελώς ανυπεράσπιστοι, ενώ η Ελλάδα έχασε 1,5 δισεκατοµµύ-
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ριο ευρώ φόρους από τους φορολογικούς παραδείσους που λειτουργούν εντός της Ευρώπης µόνο το 2017. Σχεδόν κάθε χρόνο
χάνουµε αυτό το ποσό.
Κλείνοντας, δυστυχώς, δεν µας εκπλήσσει το γεγονός ότι
ακόµη ένα σχέδιο νόµου της παρούσας Κυβέρνησης περιλαµβάνει πληθώρα αδιαφανών και προνοµιακών διατάξεων.
Η ειδική και προνοµιακή µισθολογική και υπηρεσιακή µεταχείριση των υπαλλήλων -κυρίως των µεγαλοστελεχών- καθώς επίσης των συνεργατών και µετακλητών της ΑΑΔΕ είναι αφ’ ενός
µεν άδικη για τους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους, εισάγοντας ανισότητες, αφ’ ετέρου προκλητική για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ουσιαστικά πληρώνουν τους συγκεκριµένους ειδικά
αυτή τη χρονική περίοδο.
Η κυβερνητική επιλογή για τη νοµοθέτηση τέτοιων προνοµίων
στους υπαλλήλους και στα στελέχη της ΑΑΔΕ αποτελεί ίσως ένα
προοίµιο σχετικά µε το τι ακόµη περιµένει τους Έλληνες πολίτες,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα τεράστια ελλείµµατα που
δηµιουργήθηκαν το 2020, ενώ συνεχίζονται από τους κάκιστους
χειρισµούς της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της
πανδηµίας. Ακούσαµε ήδη ότι το έλλειµµα θα είναι διπλάσιο από
αυτό που υπήρχε στον προϋπολογισµό.
Αυτά τα ελλείµµατα µαζί µε τις λανθασµένες προβλέψεις του
οικονοµικού επιτελείου συν την παράδοξη εκτίµηση ίδιων περίπου φόρων εισοδήµατος και ΦΠΑ το 2021 µε το 2019, όπως αναφέραµε στην επιτροπή, καθιστούν τον προϋπολογισµό του 2021
άχρηστο, για τα σκουπίδια.
Εποµένως, θα επαναλάβουµε για τρίτη φορά πως ο Υπουργός
Οικονοµικών οφείλει να καταθέσει άµεσα έναν νέο προϋπολογισµό, για να γνωρίζουµε πού οδηγείται η Ελλάδα. Οφείλετε να
τον καταθέσετε και δεν πρέπει να το κάνετε όπως πέρυσι που το
λέγαµε συνεχώς και τελικά δεν καταθέσατε κανέναν ενδιάµεσο
προϋπολογισµό. Άλλες ευνοµούµενες χώρες, όπως η Γερµανία,
το κάνουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άλλες;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Οι Γερµανοί. Πέρυσι κατέθεσε η Γερµανία. Αυτή σας είπα. Δεν σας φτάνει; Το θέµα είναι τι κάνουµε
εµείς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 κ. Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, Βουλεύτριες και Βουλευτές, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα είναι στην ουσία µια συνέχεια των µνηµονίων, των µνηµονίων που έφεραν το 2017 και τον ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στην ΑΑΔΕ, σε αυτή την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων. Τώρα προχωράµε στα ειδικά προνόµια προς κάποια
συγκεκριµένα στελέχη της ΑΑΔΕ, προκειµένου να κάνουν προφανώς καλύτερη τη δουλειά για την τρόικα.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η ΑΑΔΕ είναι ανεξάρτητη από την Κυβέρνηση όχι επειδή αυτό την προστατεύει από
τη διαπλοκή ή από διακριτική διαχείριση φορολογικών υποθέσεων,
αλλά είναι ανεξάρτητη από τη χώρα µας, γιατί εξαρτάται από το
εξωτερικό, εξαρτάται από την τρόικα. Άλλωστε, η επιτυχία της
ΑΑΔΕ στη διαχείριση των διάφορων φορολογικών σκανδάλων,
όπως είναι οι λίστες Λαγκάρντ και λοιπά, είναι πραγµατικά µηδαµινή. Είναι ελάχιστα αυτά που κατάφερε να κάνει.
Έχουµε δύο µέλη του συµβουλίου να διορίζονται απευθείας
από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, ενώ ο ειδικός εµπειρογνώµονας διορίζεται από την Κυβέρνηση µέσα από µία λίστα που δίνουν πάλι οι ευρωπαϊκοί θεσµοί στην Κυβέρνηση.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνησή µας δεν έχει πρόσβαση στο φορολογικό λογισµικό, εκεί δηλαδή που οι πολίτες, όλοι µας, περνάµε
τα φορολογικά µας στοιχεία. Είναι ένα λογισµικό το οποίο δεν
ανήκει στη χώρα µας, κάτι που είναι συγκλονιστικό. Για ποια κυριαρχία, λοιπόν, µπορούµε να µιλάµε, όταν η ΑΑΔΕ, που σηµαίνει
έλεγχος των δηµοσίων εσόδων και έλεγχος του φορολογικού λογισµικού, τα τελωνεία µας αλλά και τόσες άλλες υπηρεσίες, απαραίτητα εργαλεία του δηµοσίου, ανήκουν σε έναν ανεξάρτητο
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φορέα, ο οποίος όµως εξαρτάται από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς όσον αφορά το ποιος τον ελέγχει;
Αυτό που κάνουµε τώρα -και γι’ αυτό όλοι οι φορείς κατακεραύνωσαν αυτό το νοµοσχέδιο- είναι ότι δίνουµε επιπλέον εξουσίες στον Διοικητή της ΑΑΔΕ. Δεν φτάνουν οι εξουσίες που έχει
να ελέγχει τόσους τοµείς του δηµοσίου, τώρα θα ελέγχει πλέον
µε λεπτοµέρεια, µόνος του και ανεξέλεγκτα, τους εργαζόµενους
στην ΑΑΔΕ, θα ελέγχει ποιος έχει δικαίωµα σε υψηλότερο µισθό
και ποιος έχει δικαίωµα στα ειδικά προνόµια.
Βέβαια, αυτό είναι κοµµάτι µιας ευρύτερης στρατηγικής της
Κυβέρνησης, η οποία θα τα έφερνε από µόνη της, ακόµα κι αν
δεν είχε µνηµόνια, όπως τη διάλυση των συλλογικών συµβάσεων
που οδηγούν σήµερα στην ισοπέδωση των µισθών και στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτά που η Κυβέρνηση µάς κατήγγειλε στη δεκαετία
του 2000 ως «ρετιρέ» δεν τα αναφέρει καν πλέον, καθώς έχει καταφέρει να τα ισοπεδώσει σε «ηµιυπόγεια». Έχουµε, δηλαδή, την
ισοπέδωση όποιου εργαζόµενου ξέφευγε από τον βασικό µισθό
και τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώµατα και είχε ένα άλλο πλαίσιο
προστασίας, επειδή δούλευε πάρα πολλά χρόνια ή επειδή δούλευε σε ειδική θέση και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι ισοπεδώνονται πλέον σιγά σιγά στον µισθό εργάτη.
Αυτή είναι και η µεγάλη εικόνα, Βουλεύτριες και Βουλευτές, η
εικόνα του µέλλοντος που µας επιφυλάσσει η Κυβέρνηση, όπου
όποιος ξεφεύγει από τον µέσο µισθό θα πάρει µισθό εργάτη, τα
παιδιά όλων µας θα δουλέψουν ως εργάτες µε αυτούς τους µισθούς, ενώ οι εργάτες, βέβαια, δεν θα έχουν κανένα δικαίωµα.
Επίσης, όποιος µένει σε ένα σπίτι το οποίο ξεφεύγει από αυτό που
αντιστοιχεί στην εργατική τάξη, θα το χάσει. Και αυτό γίνεται
βήµα-βήµα, πόσω µάλλον τώρα, όταν εν µέσω του κορωνοϊού και
της χειρότερης οικονοµικής κρίσης νοµοθετήσατε τον Πτωχευτικό
Κώδικα.
Βέβαια, δηµιουργείτε κάποια υποτιθέµενα «golden boys» σε
συγκεκριµένους οργανισµούς, εκεί που είναι τα έσοδα για τους
δανειστές µας, εκεί που είναι οι επιχειρήσεις του δηµοσίου που
θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε. Μόλις και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν
τη δουλειά τους, θα βρεθούν και αυτοί να χάνουν τα δικά τους
προνόµια.
Φτιάχνετε ένα ειδικό µισθολόγιο για λίγους. Το εντυπωσιακό
εδώ είναι ότι ο άνθρωπος που θα δουλεύει στην ΑΑΔΕ και θα
παίρνει για οποιουσδήποτε λόγους επιλέξει ο διοικητής αυξηµένο µισθό, θα κάνει µια δουλειά, ενώ την ίδια δουλειά θα την
κάνει στο Υπουργείο Οικονοµικών κάποιος άλλος εργαζόµενος
µε πολύ χαµηλότερο µισθό. Αυτό είναι που ξεκινάτε και προφανώς βέβαια πρόκειται για ένα µοντέλο που θέλετε να επαναλάβετε και σε άλλους χώρους του δηµοσίου, ακριβώς γιατί αυτό
επιτρέπει τον έλεγχο. Ήδη οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο φοβούνται να δώσουν αρνητικές γνωµοδοτήσεις, κάτι που είχαµε να το
δούµε πάρα πολλά χρόνια. Αυτές είναι οι καταγγελίες που φτάνουν σε εµάς. Οι άνθρωποι φοβούνται πλέον να εκφράζουν την
επιστηµονική τους γνώµη. Με τέτοια εργαλεία και µε ανθρώπους
που θα εξυπηρετούν και τους στόχους των δανειστών µας θα καταφέρετε ακόµα πιο µεγάλη υπακοή.
Εµείς φέρνουµε µία ακόµα τροπολογία, την τροπολογία για
την αποκατάσταση του ΦΠΑ στα προµνηµονιακά επίπεδα για τα
νησιά µας. Είναι µια τροπολογία που το ΜέΡΑ25 την επανακαταθέτει για τέταρτη ή πέµπτη φορά. Και θα το κάνουµε ξανά και
ξανά µέχρι να την αποδεχτείτε ή τουλάχιστον να είστε ξεκάθαροι
στον λόγο για τον οποίο δεν την αποδέχεστε.
Μέχρι στιγµής, κύριε Υπουργέ, την έχετε απορρίψει για διαδικαστικούς λόγους. Μία φορά ακόµα τολµήσατε να µας πείτε ότι
είναι εκπρόθεσµη, όταν εκπρόθεσµες είναι όλες οι τροπολογίες
που φέρνει η Κυβέρνησή σας. Επίσης, µας είπατε ότι ήταν παράταιρη µε φορολογικά νοµοσχέδια.
Κύριε Υπουργέ, σας καλούµε να είστε ξεκάθαρος. Πιστεύετε
ότι είναι η ώρα να αποκατασταθεί ο ΦΠΑ στα νησιά µας στα προµνηµονιακά επίπεδα ή όχι; Οι νησιώτες µας αυτή τη στιγµή βιώνουν τη χειρότερη οικονοµική κρίση. Αν θέλετε, είναι η πρώτη
φορά που η κρίση τούς αγγίζει τόσο βαριά, επειδή µέχρι τώρα ο
τουρισµός τούς έδινε µια ανάσα για να ξεφεύγουν από τις µεγάλες επιπτώσεις των µνηµονίων. Τώρα, όµως, βρίσκονται σε πολύ
δεινή κατάσταση.
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Επαναλαµβάνω, λοιπόν, είναι η ώρα να αποκατασταθεί ο ΦΠΑ
στα προµνηµονιακά επίπεδα ή όχι; Έχουµε µνηµόνια ή όχι; Πείτε
µας πραγµατικά, απαντώντας στο αν θα υιοθετήσετε αυτή την
τροπολογία.
Και, βέβαια, δεν µπορώ παρά να κλείσω αναφερόµενος στην
τραγική αντίδραση της Κυβέρνησης απέναντι στην κακοκαιρία,
στη «Μήδεια», την οποία γνωρίζατε εγκαίρως. Ξέρατε εγκαίρως
την κλίµακα του φαινοµένου κι όµως για ακόµη µια φορά δεν
µπορέσατε να αντιµετωπίσετε την κατάσταση.
Αφού, λοιπόν, έχετε ένα «επιτελικό» κράτος µόνο στο όνοµα,
ενώ στην πράξη έχετε ένα κράτος το οποίο δεν µπορείτε να το
κάνετε να λειτουργεί και σας βολεύει να µη λειτουργεί, γιατί αυτό
χρησιµοποιείτε κατ’ επανάληψη σαν πρόφαση για να ιδιωτικοποιείτε και νέες υπηρεσίες του κρατικού µηχανισµού, και αφού δεν
µπορείτε από ό,τι µας λέτε να αντιδράσετε επαρκώς στα καιρικά
φαινόµενα, που λόγω της κλιµατικής αλλαγής αυτά θα είναι από
εδώ και µπρος, τουλάχιστον µην προκαλείτε κι άλλη κλιµατική
αλλαγή µε τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και µε τις εξορύξεις
χρυσού σε αρχέγονα δάση, όπως αυτό στις Σκουριές. Απ’ ό,τι
µαθαίνουµε, ετοιµάζετε και τις εξορύξεις στο Πέραµα της Αλεξανδρούπολης και στις ΑΠΕ της Κοµοτηνής και ποιος ξέρει πού
αλλού, µε τα αιολικά στις πιο ανέγγιχτες προστατευόµενες περιοχές της Ελλάδας, όταν γι’ αυτές τις παρανοµίες ετοιµάζεται
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να µας στείλει για δεύτερη φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή παραβιάζουµε και διαλύουµε τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δεν κάνουµε τη
δέουσα εκτίµηση και ούτω καθεξής.
Και όλα αυτά αντί να κάνετε το αυτονόητο, αντί το Ταµείο Ανασυγκρότησης, το Ταµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινάει
λόγω του κορωνοϊού, να χρησιµοποιηθεί για δύο βασικά πράγµατα, για ένα πλήρες πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», ώστε
να µειώσουµε την κατανάλωση σε όλες τις πρώτες κατοικίες,
αλλά και για ένα πλήρες πρόγραµµα για φωτοβολταϊκά στη
στέγη, που µε βάση τη µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του
2019, η χώρα µας µπορεί µε αυτό το πρόγραµµα να καλύψει
πάνω από το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και να
σταµατήσει αυτή η λεηλασία της φύσης στις προστατευόµενες
περιοχές. Επιτέλους, κάντε κάτι!
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τώρα περνάµε στον πρώτο κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδηµητρίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αλήθεια, αν ήταν εδώ ο κ. Τσίπρας, θα µπορούσε να µας απαντήσει αν θυµάται καλά, σχετικά µε την αντίληψη που έχει για τον
χρόνο. Ήταν δύο, τρία λεπτά, όταν έκλεισε η εθνική οδός επί των
ηµερών σας, κύριε Τσακαλώτε; Ήταν δύο, τρία λεπτά; Οι οκτώ
ώρες σάς φάνηκαν δύο, τρία λεπτά; Δύο µήνες µετά δεν κλείσατε την εθνική στο ίδιο σηµείο, στην γέφυρα Καλυφτάκη, µε
δύο πόντους χιόνι, γιατί είχατε τροµάξει µε αυτό που είχε συµβεί
δύο µήνες πριν; Όταν µιλάµε στη Βουλή, ήλπιζα πάντοτε ότι θα
ακούµε πράγµατα τα οποία είναι πολύ πιο σοβαρά, όπως για παράδειγµα η αποχώρηση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αυτή
ήταν µια σοβαρή κίνηση και δηλώνει, πραγµατικά, τις προθέσεις
σας.
Θέλω, επίσης, να θυµίσω στους αγαπητούς συναδέλφους της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ορισµένα απλά γεγονότα. Πήρατε
µία ΔΕΗ ενιαία και κάνατε τρία πράγµατα, το ένα µετά το άλλο.
Πρώτον, επαναφέρατε αµέσως συνδικαλιστικά προνόµια, δίνοντας ορισµένα πράγµατα τα οποία είχαν χαθεί από τις προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις της ΓΕΝΟΠ. Βάλατε τους
συνδικαλιστές στο τιµόνι. Αυτό είναι τον Φεβρουάριο. Το έκανε
ένας παλιός σας σύντροφος και ίσως γι’ αυτό δεν το θυµάστε.
Λίγο µετά, επιλέξατε έναν παλιό συνδικαλιστή -άξιο σε πολλά
άλλα πράγµατα, αλλά παλιό συνδικαλιστή- και υποψήφιο Βουλευτή µε την παράταξή σας, µε τον ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ. Αυτό έγινε λίγο µετά.
Άλλωστε και στη θέση του αντιπροέδρου και αναπληρωτή διευ-
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θύνοντος συµβούλου βάλατε πάλι άνθρωπο του µηχανισµού, άνθρωπο που είχε πολιτευτεί µαζί σας. Επίσης, όσον αφορά στους
αναπληρωτές, κάνατε αναπληρωτή διευθύνοντα σύµβουλο άνθρωπο ο οποίος ήταν τµηµατάρχης.
Η τρίτη κίνηση που κάνατε µόλις παραλάβατε, η οποία θα σας
πω πώς εµφανίστηκε σε όλους εµάς, ήταν να µεθοδεύσετε πράξεις υπέρ του οµίλου Καλογρίτσα.
Η εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ» πήρε πολλές δουλειές της ΔΕΗ. Πήρε
ακόµη περισσότερες του ΔΕΔΔΗΕ. Μία απ’ αυτές τη διαπίστωσα
πριν από ενάµιση µήνα, γιατί ξαφνικά η συνοικία µας έµενε κάθε
τόσο επί µέρες από ρεύµα. Έρχονταν οι άνθρωποι, δούλευαν,
κάτι έβρισκαν, κάτι έκαναν, σήκωναν τον διακόπτη και έφευγαν,
ώσπου στο τέλος µου είπαν «Κύριε Παπαδηµητρίου, όταν ήρθαν
και πέρασαν από κάτω τα καλώδια, υπόγεια, δεν τα µόνωσαν
αλλά τα έβαλαν πρόχειρα. Όλοι ξέραµε ότι ήταν οι εταιρείες του
κ. Καλογρίτσα».
Άρα, δεν είναι απειλή αυτό που σας είπε νωρίτερα ο Υπουργός
ότι είναι ένα θέµα που αξίζει να συζητηθεί, αφού έχει άλλωστε
όλες αυτές τις διαστάσεις.
Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε, που µιλώ τώρα εκτός του αντικειµένου µας, αλλά δεν µπορούµε να µην τα πούµε.
Στον ΔΕΔΔΗΕ αλλάξατε τρεις, τέσσερις διοικήσεις. Ούτε εγώ
θυµάµαι πόσες! Δεν κάνατε επενδύσεις. Το λέµε συνεχώς. Μειώσατε τις επενδύσεις συγκριτικά µε το 2014. Έλεγε ψέµατα ο
ΔΕΔΔΗΕ για το τι δαπάνες συντήρησης έκανε ,για ένα δίκτυο το
οποίο στο µεταξύ µεγάλωνε πάρα πολύ γρήγορα για καλό
σκοπό, επειδή βάζαµε µέσα και την αιολική ενέργεια και την
ηλιακή.
Όλα αυτά τα πράγµατα έχουν καταγραφεί. Εγώ τα διαβάζω
εδώ στις εφηµερίδες, τα ξέρω από συζητήσεις. Θυµηθείτε το
«black out» στην Αττική επί ώρες ξαφνικά, χωρίς λόγο. Δεν
υπήρξε τίποτα, ήταν µέσα στο καλοκαίρι. Στην Ύδρα και στις
Σπέτσες ακούστηκαν παράπονα σε µεγάλο βαθµό, όµοια µε αυτά
που ακούγονται σήµερα για τα βόρεια προάστια, διότι έµειναν
παραπάνω από τις λίγες ώρες που έµεινε η Αθήνα τότε. Ακόµα
ψάχνουµε να δούµε πώς είχε κοπεί τότε το ρεύµα.
Θέλω να σας πω το εξής: Ελάτε µαζί µας να κάνουµε µία σοβαρή δουλειά. Εγώ δεν λέω ότι έχουν λυθεί τα προβλήµατα. Είναι
προφανές. Όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες σαρανταοκτώ
ώρες δείχνουν ότι η σηµερινή διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να
αποδείξει, πραγµατικά, ότι µπορεί και ότι µπορεί καλύτερα από
τα όσα είχε κάνει όταν εργάστηκε στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτή είναι
µία παρατήρηση όλων όσοι αγωνιούµε για το µέλλον της χώρας
και οπωσδήποτε για να πάει καλά ένας τοµέας που µας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Όµως, εσείς είχατε καταψηφίσει εδώ, στην ίδια Αίθουσα, πριν
λίγο καιρό την προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση να βάλει κεφάλαια στον ΔΕΔΔΗΕ, γιατί αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται επενδύσεις. Και βεβαίως θα παρατηρήσω ότι και στη σηµερινή ηµερήσια
διάταξη του ΔΕΔΔΗΕ µεταξύ των «12+1 στρατηγικών έργων» εδώ είναι, τα κοιτούσα πριν από µία ώρα- δεν είναι κανένα έργο
που αφορά την καθηµερινότητα του πολίτη. Και σε αυτό οι εταιρείες δεν θα δώσουν λόγο στο Χρηµατιστήριο. Θα δίνουν λόγο
στη Βουλή.
Έρχοµαι, όµως, τώρα στο θέµα που µας απασχολεί σήµερα,
διότι πραγµατικά είναι από τα ζητήµατα για τα οποία είχα συγκρουστεί στο παρελθόν πολλές φορές και µου αρέσει και το
πνεύµα αυτό της αντίρρησης που υπάρχει. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει χειρότερη πράξη για την Αντιπολίτευση, από το να υιοθετεί
συλλήβδην και χωρίς σκέψη –και µάλιστα όταν µία Αντιπολίτευση
έχει ασκήσει την εξουσία κι όταν έχει γνωρίσει τα προβλήµατα
που υπάρχουν- όσα ακούγονται. Νοµίζω ότι η Αντιπολίτευση θα
όφειλε, αφού την έφτιαξε τουλάχιστον την ΑΑΔΕ κι αφού τη δέχτηκε, είτε να καταγγείλει τον εαυτό της και να πει «δεν γνωρίζαµε τι κάναµε, ήµασταν υποτελείς και µας το φόρεσε καπέλο η
τρόικα» είτε αλλιώς να αναγνωρίσει ότι έγινε µε τη δηµιουργία
της ΑΑΔΕ ένα σηµαντικό βήµα µπροστά.
Η δική µου παράταξη δεν το έχαψε εύκολα. Κανείς δεν έχει ξεχάσει πώς έγιναν τα πράγµατα µεταξύ της πρώτης ηγεσίας του
τοµέα αυτού πριν γίνει ΑΑΔΕ και της τελευταίας. Θυµάµαι να
ρωτώ τον αρµόδιο συνεργάτη και συνάδελφο συντάκτη «τίνος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

είναι αυτός ο Πιτσιλής» και να µου λέει «δεν ξέρουµε».
Ακόµη σήµερα δεν ξέρουµε, κύριοι. Και αυτό είναι πολύ σηµαντικό διότι ακούω, όπως συχνά συµβαίνει, στους διαδρόµους
της Βουλής ότι αυτός ο Πιτσιλής δεν κάνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν κάνει, αλλά από την άλλη µεριά έχουµε µία ΑΑΔΕ, η οποία
έχει δώδεκα χιλιάδες υπαλλήλους. Δώδεκα χιλιάδες υπάλληλοι
πρέπει να έχουν κίνητρα για να δουλέψουν απέναντι σε έναν ιδιωτικό τοµέα, σε έναν τεράστιο µηχανισµό, ο οποίος πλέον µε τις
διατάξεις –τις σωστές- που φέρατε εδώ, έχει τη δυνατότητα να
κλείνει βιβλία και να προχωράει παρακάτω. Κι έτσι πρέπει να
είναι. Χρειαζόµαστε µία ΑΑΔΕ που να την πιστεύουν πρώτα από
όλα οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για αυτή.
Σε τελευταία ανάλυση αυτό που γίνεται εκεί µέσα είναι, όπως
ο καθένας µπορεί να διαπιστώσει, ότι µπαίνει ένας ορθολογισµός. Τον ίδιο θέλουµε και αλλού. Τον ίδιο θέλουµε και σε άλλες
πλευρές του δηµόσιου τοµέα. Είναι δε στη γραµµή του ενιαίου
µισθολογίου. Είναι ακριβώς στη γραµµή που και εσείς υπερασπιστήκατε πολύ συχνά και για σωστούς λόγους σε κάποιες στιγµές, όταν είχατε, πράγµατι, το βάρος των κρατικών καθηκόντων.
Άρα πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κακώς αυτή
τη στιγµή δεν µιλάµε ρεαλιστικά αλλά µιλάµε µε βάση τις θέσεις
κάποιων. Για παράδειγµα, λένε άλλοι υπάλληλοι «θέλουµε και
εµείς να µπούµε στο ίδιο καθεστώς». Θα το δούµε. Αν είναι τόσο
καλό, γιατί το καταγγέλλουν και γιατί υιοθετείτε τις απόψεις
τους; Η Βουλή πρέπει να ακούει προσεκτικά τους φορείς, τους
συνδικαλιστές, όλους, αλλά δεν πρέπει να υποκύπτει στη
γλώσσα και στην οµιλία εκείνων που έχουν τους δικούς τους λόγους για να υποστηρίξουν τα δικά τους συµφέροντα. Δεν πρέπει
να υποκύπτουµε αλλά να πηγαίνουµε µπροστά.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή διαδέχοµαι τον συνάδελφο κ. Παπαδηµητρίου στο Βήµα, θα έλεγα ότι σήµερα, µετά
από αυτές τις δύο µέρες που είδαµε την πλήρη αποτυχία του επιτελικού κράτους για έναν χιονιά που ήταν αναµενόµενος εδώ και
δέκα µέρες και όσον αφορά την έλλειψη προετοιµασίας, την παντελή έλλειψη συντονισµού των δηµοσίων υπηρεσιών και µε τη
µισή Αττική στο σκοτάδι και, όπως είπε και ο πρόεδρος Αλέξης
Τσίπρας, µε διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά να µην έχουν
ρεύµα και ύδρευση, θα περίµενα τουλάχιστον µία διάθεση αυτοκριτικής. Δεν το είδαµε αυτό. Ακούσαµε όλα αυτά που είπε ο κ.
Παπαδηµητρίου για τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά βέβαια αυτό που δεν µας
είπε είναι η συνειδητή υποβάθµιση του ΔΕΔΔΗΕ στην πορεία για
την ιδιωτικοποίηση και την υποστελέχωση.
Επίσης, καταλάβαµε, κύριε Παπαδηµητρίου, πώς αντιµετωπίζετε τον συνδικαλισµό. Είναι κατηγόρια για σας να είναι κάποιος
συνδικαλιστής και να αναλάβει µία δηµόσια θέση, γιατί βέβαια
αυτή είναι και η αντίληψή σας. Δεν χρειάζεται ο συνδικαλισµός.
Το έχετε ανακοινώσει και µε το εργασιακό νοµοσχέδιο που πρόκειται να έρθει.
Βέβαια, δεν έχετε πρόβληµα όταν ο πρώην Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν ακοµµάτιστος και υπεράνω πολιτικών προτιµήσεων, γίνεται Υπουργός της
Νέας Δηµοκρατίας.
Ας επανέλθουµε, όµως, στα θέµατα του σηµερινού νοµοσχεδίου. Ο εισηγητής µας, ο κ. Αλεξιάδης, έκανε µία εµπεριστατωµένη ανάλυση της τοποθέτησής µας.
Εγώ θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να τοποθετηθώ
όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας σε σχέση
µε τις εκκρεµείς συντάξεις.
Θα ήθελα, κύριοι Υπουργοί, κατ’ αρχάς να πω για τη συνεχή
υποβάθµιση του Κοινοβουλίου. Το βλέπουµε µε κάθε τρόπο. Δεν
είναι δυνατόν γι’ αυτή την πολυαναµενόµενη τροπολογία –το είπε
και ο εισηγητής µας- να βγαίνει δελτίο Τύπου του Υπουργείου
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Εργασίας στις επτά η ώρα της Δευτέρας και εµείς οι Βουλευτές
να παίρνουµε την τροπολογία µετά από εικοσιτέσσερις ώρες!
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτά είναι ζητήµατα τα οποία δείχνουν,
ακριβώς, και την αντίληψη της Κυβέρνησης σε σχέση µε τη
Βουλή.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι στο µείζον κοινωνικό θέµα των εκκρεµών συντάξεων ο τριπλασιασµός και η αποτυχία αντιµετώπισης
αυτού του θέµατος έχει την υπογραφή της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας.
Εδώ θέλω να πω τρεις αλήθειες, για να είµαστε σαφείς και να
µιλάµε µε στοιχεία. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι η kυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ µείωσε τις εκκρεµείς συντάξεις που βρήκε κατά 70%. Κι
επειδή πολλά ειπώθηκαν και από τον κύριο Υπουργό –που ελπίζω
να έρθει κάποια στιγµή σήµερα να υποστηρίξει την τροπολογίαστην επερώτηση που είχαµε για τα εργασιακά την προηγούµενη
Παρασκευή, σε σχέση µε τον ρυθµό απονοµής συντάξεων την
περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και την περίοδο τώρα της Νέας Δηµοκρατίας, εγώ θα πω τα στοιχεία για να µείνουν για τα Πρακτικά της
Βουλής.
Το 2017, την πρώτη χρονιά λειτουργίας του ΕΦΚΑ, οι απονοµές συντάξεων ήταν εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες. Αυτά
είναι στοιχεία αδιαµφισβήτητα.
Το 2018, οι απονοµές συντάξεων ήταν διακόσιες έξι χιλιάδες .
Το 2019 –που πλέον το δεύτερο εξάµηνο έχουµε Νέα Δηµοκρατία- αρχίζει να πέφτει ο ρυθµός και οι απονοµές συντάξεων
είναι εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις συντάξεις.
Και φθάσαµε στο 2020 που έκλεισε µε εκατόν εξήντα µία χιλιάδες, λιγότερες δηλαδή και από την πρώτη χρονιά που λειτούργησε ο ΕΦΚΑ.
Αυτά, λοιπόν, τα λέω, για να µιλάµε µε στοιχεία.
Αλήθεια δεύτερη: Ο τριπλασιασµός των εκκρεµών συντάξεων
έγινε τους δεκαοκτώ µήνες που ακολούθησαν τις εκλογές. Και
δεν το λέει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ ότι η Κυβέρνηση πεισµατικά δεν
έφερνε τα στοιχεία στη Βουλή. Ο κ. Ρέγκλινγκ τον Σεπτέµβρη
που µας πέρασε, ήταν ο πρώτος ο οποίος ήρθε για να τονίσει το
µείζον θέµα και στην ουσία τον τριπλασιασµό. Στη συνέχεια επιδεινώθηκαν τα στοιχεία, για να έχουµε φτάσει πλέον το συνολικό
νούµερο των συντάξεων –κύριων, επικουρικών και εφάπαξ- να
έχει φτάσει τις τετρακόσιες χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ας αναφερθούµε και στην τρίτη αλήθεια. Η τρίτη αλήθεια είναι
ότι η Κυβέρνηση κάτω από την κοινωνική πίεση, κάτω από το
αδιέξοδο στο οποίο ζουν χιλιάδες συνταξιούχοι σε περίοδο κρίσης, αναγκάστηκε σε µία οµολογία αποτυχίας µε πάρα πολλούς
τρόπους, όπως είναι αυτός του ιδιώτη µάνατζερ, ο οποίος φυσικά δεν πρόκειται να προσφέρει κάτι, γιατί το πρόβληµα δεν
είναι αυτό. Το πρόβληµα είναι η υποστελέχωση του ΕΦΚΑ, η άρνηση της Κυβέρνησης να κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις και να
ψηφιοποιήσει το ιστορικό, το ασφαλιστικό του κάθε ασφαλισµένου, προκειµένου να µπορεί να επιταχυνθεί επιτέλους η απονοµή
των συντάξεων.
Μιλάµε για την πρόσληψη του project manager. Ο κ. Χατζηδάκης µε πολύ µεγάλη ευκολία, όπως συνηθίζει η Νέα Δηµοκρατία
να υποβαθµίζει τους δηµόσιους οργανισµούς, µίλησε για έναν
ΕΦΚΑ «σαράβαλο». Δεν παρέλαβε, όµως, από τον ΣΥΡΙΖΑ έναν
ΕΦΚΑ «σαράβαλο».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Προφανώς, κύριε Βρούτση, δυστυχώς στην προηγούµενη πολιτική ηγεσία πρέπει να αναφερόταν, στους δεκαοκτώ µήνες διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά βέβαια και στη
διοίκηση του ΕΦΚΑ.
Κι έρχεται τώρα αυτή η τροπολογία, η οποία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι η παντελής οµολογία αφ’ ενός της αποτυχίας,
αφ’ ετέρου της αδυναµίας να µπορούν να προχωρήσουν τις προσωρινές και τις πλήρεις συντάξεις που πρέπει να απονεµηθούν.
Ταυτόχρονα, έρχονται και εγκαινιάζουν στην ουσία ένα επίδοµα
384-360 ευρώ, χαµηλότερο και από το επίδοµα ανεργίας του
ΟΑΕΔ, µε το οποίο στην πραγµατικότητα συγκυριακά θα ανακουφιστούν σε έναν βαθµό –ιδιαίτερα µε τα αναδροµικά- αρκετές χι-
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λιάδες συµπολιτών µας.
Όµως, ούτε το πρόβληµα φυσικά θα λύσουν. Ίσα-ίσα που θα
έρθουν να το επιδεινώσουν, καθώς θα προσανατολίσουν ανθρώπινους πόρους όσον αφορά το να εκδίδεται αυτό το έκτακτο επίδοµα.
Επίσης, θα θέλαµε να ξέρουµε ποια είναι η εκτίµηση, σε πόσους θα δοθεί αυτό το επίδοµα των 384 ευρώ, τη στιγµή που δεν
είναι ούτε οι δηµόσιοι υπάλληλοι µέσα ούτε οι διεθνείς σχέσεις
των συντάξεων ούτε αυτοί που οφείλουν. Άρα, µιλάµε το πολύ
για πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους, δηλαδή µόλις το 1/4 αυτήν
τη στιγµή των εκκρεµών συντάξεων.
Πρόκειται για πολλαπλό εµπαιγµό και πολύ περισσότερο όταν
θα έρθει το κράτος αργότερα, όταν ξέρουµε ότι το 20% είναι
απορριπτικές οι αποφάσεις όσον αφορά τη συνταξιοδότηση, να
ζητά εκ των υστέρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα αυτά τα
ποσά.
Η πραγµατικότητα, λοιπόν, είναι ότι δυστυχώς ο εµπαιγµός συνεχίζεται. Αντί απλώς να «παγώνουν» αυτή τη στιγµή τις µετακινήσεις από τον ΕΦΚΑ, θα έπρεπε, αν πραγµατικά ήθελε η
Κυβέρνηση να κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις, να πάρει τα απαραίτητα µέτρα και πραγµατικά να επιταχύνει την απονοµή των
συντάξεων.
Θα ήθελα να θέσω και ένα τελευταίο ερώτηµα, κύριε Υφυπουργέ, που είστε και υπεύθυνος για το Γενικό Λογιστήριο. Διαβάζοντας προσεκτικά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου για
αυτό το θέµα, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα, γιατί ίσως να µην
είµαι εξοικειωµένη και θα ήθελα να µας αποσαφηνίσετε, ποια
είναι η εκτίµηση του Γενικού Λογιστηρίου όσον αφορά αυτό το
µέτρο που έφερε ο κ. Χατζηδάκης. Ποιο κόστος και ποιες ανησυχίες ή διαβεβαιώσεις δίνει; Διότι, τουλάχιστον, στην τροπολογία και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου δεν υπάρχει τίποτα
από όλα αυτά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η εισηγήτρια του ΚΚΕ µε πληρότητα τοποθετήθηκε στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών και στις υπουργικές τροπολογίες, ιδιαίτερα -µιας που τώρα ήρθε ο Υπουργός- του Υπουργείου Αθλητισµού για το ότι µε όπλο την ηλεκτρονική ψηφοφορία
θέλει να ελέγξει η Κυβέρνηση τα αθλητικά σωµατεία. Το ίδιο βέβαια θέλει να κάνει και στα εργατικά σωµατεία, στο εργατικό
συνδικαλιστικό κίνηµα.
Πρέπει, όµως, να ξέρετε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι δεν θα
τα καταφέρετε. Το κίνηµα έχει πείρα. Θα τα αντιµετωπίσει όλα
όσα επιχειρείτε να κάνετε µε αυτές τις τροπολογίες και µε αυτές
τις ρυθµίσεις.
Θα ήθελα να µιλήσω για την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας. Επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς -δεν είναι εδώ ο κ. Χατζηδάκης, όµως εγώ πρέπει µιλήσω- να πω για την ευαισθησία της
Κυβέρνησης, του Υπουργού Εργασίας του κ. Χατζηδάκη, που
χθες κάλεσε τους εργοδότες να προµηθεύσουν τους ταχυδιανοµείς µε τον κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας –λέει- κράνη, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας, ώστε υπό αυτές τις καιρικές
συνθήκες, όπως λέει στο δελτίο Τύπου, να διασφαλίζεται επαρκώς η υγεία και ασφάλειά τους.
Είστε αδίστακτοι, κύριοι! Και δεν µε ακούτε, κύριε Υπουργέ.
Είστε αδίστακτοι. Αντί να απαγορεύσετε κάτω από αυτές τις συνθήκες την έκθεση σε κίνδυνο των εργαζοµένων στις ταχυδιανοµές µε δίκυκλο, να υποχρεώσετε και στην καταβολή του
ηµεροµισθίου για όσους λόγω των καιρικών συνθηκών δεν µπορούν ή δεν πρέπει να µετακινηθούν, όπως αυτό προβλέπεται
εξάλλου, έρχεστε και ενισχύετε τα εργοδοτικά εγκλήµατα, τα εργατικά ατυχήµατα, τις επαγγελµατικές ασθένειες.
Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να σακατευτούν, να διακινδυνεύσουν την ίδια τη ζωή τους. Με την οργάνωσή τους στα συνδικάτα, που τόσο πολύ µισούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και το
πολιτικό τους προσωπικό, θα διεκδικήσουν την ασφάλειά τους,
τα δικαιώµατά τους και θα σταθούν απέναντι σε κάθε φερέφωνο
των επιχειρηµατικών οµίλων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας περιλαµβάνονται
ζητήµατα των εκκρεµών συντάξεων, καθώς και µέτρα για εργαζόµενους και επιχειρήσεις που πλήττονται από τα µέτρα ενάντια
στη διασπορά του κορωνοϊού και άλλες ρυθµίσεις.
Η Κυβέρνηση, µε την τροπολογία θέλει να ρίξει «στάχτη στα
µάτια» χιλιάδων συνταξιούχων, που χρόνια περιµένουν την έκδοση της σύνταξής τους. Καµµία δέσµευση για το χρονικό πλαίσιο απονοµής της οριστικής σύνταξης. Την ντροπή των εκκρεµών
συντάξεων η Κυβέρνηση έρχεται να την αντιµετωπίσει µε άλλη
ντροπή, την προκαταβολή της λεγόµενης «εθνικής σύνταξης»
των 360 έως 384 ευρώ. Και αυτή µε προϋποθέσεις.
Έτσι, παγιώνετε την άσχηµη κατάσταση στην έκδοση των συντάξεων, διαιωνίζετε την αθλιότητα των εκκρεµών συντάξεων. Καταργείτε ουσιαστικά την προηγούµενη ρύθµιση, που εσείς οι ίδιοι
ψηφίσατε, που προβλέπει προσωρινή σύνταξη στους µισθωτούς
σε ποσοστό 80% του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών του
ασφαλισµένου κατά τους δώδεκα µήνες ασφάλισης πριν την
υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και σε ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες σε ποσοστό 70% του µέσου µηνιαίου εισοδήµατος των δώδεκα τελευταίων µηνών ασφάλισης.
Νοµοθετείτε, κύριοι, κάτι χειρότερο απ’ αυτό που ήδη ισχύει,
αντί να επιταχύνετε τις διαδικασίες έκδοσης των συντάξεων. Οι
συνταξιούχοι θα παίρνουν ένα επίδοµα, χωρίς να γνωρίζουν πότε
θα λάβουν την οριστική σύνταξή τους.
Και ρωτάµε τον κύριο Υπουργό, αν ακούει - θα έρθει να απαντήσει φαντάζοµαι όταν θα στηρίξει την τροπολογία του- το εξής:
Θα βγαίνει η προσωρινή της προσωρινής, στη συνέχεια η προσωρινή και αργότερα η οριστική; Πότε, δηλαδή;
Οι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις είναι αποτέλεσµα των πολιτικών που ακολούθησαν όλες οι προηγούµενες
κυβερνήσεις αλλά και η σηµερινή.
Δηµιουργήθηκαν από την τραγική έλλειψη προσωπικού, την
έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδοµής, από τις απολύσεις συµβασιούχων εργαζοµένων, ακόµα και έµπειρων, µε πολλά
χρόνια υπηρεσίας, την έλλειψη εκπαίδευσης των εργαζοµένων,
από τον αυταρχισµό και την αλαζονεία της διοίκησης, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι εργαζόµενοι, που δηµιουργεί αρνητικό κλίµα,
όπως οι βίαιες µετακινήσεις τους, η άρνηση να εξασφαλίσουν
ελάχιστους όρους για την ασφαλή εργασία τους, όπως θέρµανση και καθαριότητα.
Οι συγχωνεύσεις και η ενοποίηση των τµηµάτων, χωρίς κάποιο
σχεδιασµό και πρόγραµµα, η απαξίωση από τη διοίκηση της γνώσης και της εµπειρίας των εργαζοµένων σε καίρια γνωστικά αντικείµενα, όπως είναι οι συντάξεις, έκαναν την κατάσταση ακόµα
πιο δύσκολη.
Προσπαθείτε να αντιµετωπίσετε δήθεν το πρόβληµα µε την
απαγόρευση της κινητικότητας των εργαζοµένων στον ΕΦΚΑ,
αντί να πάρετε όλα αυτά τα µέτρα που απαιτούν οι εργαζόµενοι
στον οργανισµό.
Αξιοποιώντας αυτή την κατάσταση που όλοι σας δηµιουργήσατε και διατηρήσατε, έρχεστε να προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση και άλλων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ µε την πρόσφατη
τοποθέτηση του project manager. Ο ισχυρισµός του Υπουργείου
Εργασίας και της Κυβέρνησης ότι έτσι θα λυθεί το πρόβληµα των
εκκρεµών συντάξεων είναι ο «Δούρειος Ίππος» για την είσοδο
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στην ασφάλιση.
Η θέση του ΚΚΕ είναι ότι αυτό που χρειάζεται για την έκδοση
συντάξεων που εκκρεµούν είναι: Άµεσες προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού, µε πλήρη εργασιακά δικαιώµατα σε όλες τις δοµές,
συµπεριλαµβανοµένων της καθαριότητας και της φύλαξης,
καθώς και των πρόσφατα απολυµένων συναδέλφων εργαζόµενων στον ΕΦΚΑ. Σηµαντική ενίσχυση του προσωπικού µε προσλήψεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Να χορηγηθεί
το 80% των συντάξεων σε όλες τις εκκρεµείς συντάξεις. Να
υπάρξει πρόβλεψη για το ποσό που απαιτείται για την απονοµή
των εκκρεµών αιτήσεων έως τις 31 Δεκεµβρίου του 2020, συµπεριλαµβάνοντας και την εκτίµηση των αιτήσεων που πρόκειται
να κατατεθούν το 2021, κύριε Υπουργέ, µέσα στον προϋπολογισµό. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης
της ασφαλιστικής ιστορίας, που είναι απαραίτητη για την ψηφιακή σύνταξη. Ολοκλήρωση της απόδοσης όλου του ποσού που
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οφείλεται σε όσους έχουν λάβει προσωρινή σύνταξη.
Με το άρθρο 2 το Υπουργείο Εργασίας αλλάζει τον
ν.2643/1998 και θέτει την προϋπόθεση να είναι ΑΜΕΑ οι απόγονοι της Αντίστασης, παύοντας την προστασία όλων των άλλων.
Θεωρούµε απαράδεκτο το άρθρο 2 και σας καλούµε να το απαλείψετε. Να παραµείνει ως έχει ο νόµος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση µε την πολιτική των ελάχιστων για τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα, που εισφέρουν το 95% των εσόδων του κράτους, καταδικάζει τους εργαζοµένους που είναι σε
αναστολή σύµβασης να ζήσουν πάνω από έναν χρόνο µε 500
ευρώ τον µήνα, όσους είναι στο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» µε
ίσως κάτι παραπάνω, τους ανέργους µε τα ψίχουλα από 200 έως
399 ευρώ, τους χιλιάδες εργαζόµενους που εξαιρούνται από τις
ρυθµίσεις, όπως µε συµβάσεις µιας µέρας, τους εργαζόµενους
στα γραφεία ευρέσεως εργασίας, τους εργαζόµενους στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, τους χιλιάδες εργαζόµενους που
εξαιρούνται των µέτρων, όπως οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις
των τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων.
Το ίδιο κάνετε και µε τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, τα τουριστικά γραφεία, κύριε Υπουργέ. Τους εξαιρείτε από τις ρυθµίσεις
του άρθρου 4. Διαµαρτύρονται, έχουν διαµηνύσει και σε εσάς
ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία απαιτούν να έχουν την ίδια µεταχείριση.
Για τους νέους ασφαλισµένους που θα έβγαιναν φέτος για
πρώτη φορά στο ταµείο ανεργίας απαιτείτε να έχουν ογδόντα
ηµεροµίσθια ασφάλισης και όχι πενήντα. Πού θα τα βρουν τα
ογδόντα ηµεροµίσθια της ασφάλισης;
Επίσης, υπάρχουν εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις του τουρισµού, όπως τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις µοτοποδηλάτων,
ενοικιάσεις αυτοκινήτων και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, µε
ΚΑΔ 7911, 7912, 7910, καθώς και άλλες συναφείς επιχειρήσεις,
που λειτουργούν, κύριε Υπουργέ, σε εθνική ή πολυεθνική έκταση
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ στις τουριστικές περιοχές
λειτουργούν εποχιακά.
Δεν µπόρεσαν τη φετινή χρονιά να χορηγήσουν στους εργαζόµενους βεβαίωση εποχικότητας λόγω της αλλαγής του συσχετισµού ανάµεσα στον αριθµό των µόνιµων και των εποχικά
εργαζοµένων που προβλέπει ο νόµος, αφού λόγω των συνεπειών
της πανδηµίας δεν προσλήφθηκε φέτος ο ίδιος αριθµός εποχικών.
Για να ενταχθούν στην επιδότηση ανεργίας των εποχικών όσοι
εργάστηκαν στις τουριστικές και άλλες εποχικές επιχειρήσεις,
αλλά και όσοι υπάχθηκαν µε οποιονδήποτε τρόπο µονοµερώς ή
µέσω εργοδότη σε αναστολή εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές,
εµείς ζητάµε να εξαιρεθούν από την υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης εποχικότητας και να επιδοτηθούν, όπως οι εργαζόµενοι
στα εποχικά ξενοδοχεία. Αφορούν εργαζόµενους της TUI κατ’
αρχάς -το Υπουργείο Εργασίας έχει ασχοληθεί µε αυτό το θέµααφορούν εργαζόµενους στα αεροδρόµια, στα αφορολόγητα, εργαζόµενους στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ .ο. κ..
Με βάση όλα αυτά, εµείς πιστεύουµε ότι αυτή η τροπολογία
δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εργαζοµένων στις
επιχειρήσεις που πλήττονται αλλά ούτε και αντιµετωπίζει τα ζητήµατα µε τις εκκρεµείς συντάξεις. Γι’ αυτό και δεν θα την ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Λοβέρδος από το Κίνηµα Αλλαγής και
αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, να µην κλείσει
πρώτα ο κύκλος µε έναν από κάθε κόµµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ο κ. Λοβέρδος δεν
είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, είναι οµιλητής. Ο κύριος
Υπουργός είχε ζητήσει να µιλήσει αµέσως µετά τους ειδικούς
αγορητές. Αµέσως µετά είστε εσείς, κύριε Χήτα, είναι ο κ. Βρούτσης, και έχει ζητήσει και ο κ. Τσακαλώτος. Τα καταγράφω όλα.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.

8443

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα πω δυο λόγια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για το βασικό
πολιτικό θέµα που εντοπίζεται στο παρόν σχέδιο νόµου και θα
κάνω µια ευρύτερη αναφορά σε ένα ζήτηµα που σχετίζεται µε
την οικονοµική πολιτική, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται ο κ.
Σταϊκούρας.
Ως προς το θέµα του σχεδίου νόµου, µιλάµε, συζητάµε, θα ψηφίσουµε -εµείς δεν θα ψηφίσουµε- ρυθµίσεις που σχετίζονται µε
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, την ΑΑΔΕ. Χρειάζεται
µία φράση –εντός εισαγωγικών- «προϊστορίας».
Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων ήταν το δικό µας
έργο. Εκεί τοποθετήθηκε επικεφαλής ο κ. Χάρης Θεοχάρης µέσα
από τις διαδικασίες της ανοιχτής κυβέρνησης, του open government. Κάποια στιγµή αντικαταστάθηκε ο κ. Θεοχάρης. Η επόµενη
κυρία που ανέλαβε τη γενική γραµµατεία εξεδιώχθη κακήν κακώς
για πράξεις που δεν έκανε και για τις οποίες δικαιώθηκε δικαστικά στο µέλλον. Εν πάση περιπτώσει. Και ξαφνικά ως προϊόν
µνηµονιακής υποχρέωσης ο ΣΥΡΙΖΑ µετατρέπει αυτή τη γενική
γραµµατεία σε ανεξάρτητη αρχή. Ιδού σήµερα η Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.
Γιατί θεωρώ ότι κορυφαίο θέµα του σχεδίου νόµου είναι αυτό;
Εµείς εναντιωθήκαµε µε όλους τους κοινοβουλευτικούς τρόπους
σ’ αυτή την επιλογή και αφήστε µε στα λίγα λεπτά που έχω να
εξηγήσω τη στάση µας αυτή.
Ανήκω στην παράταξη η οποία το 2001 συνταγµατοποίησε
πέντε ανεξάρτητες αρχές: το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τον Συνήγορο του Πολίτη κ.λπ., στις οποίες παρείχε όλες
τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας του Συντάγµατος.
Ο κοινός νοµοθέτης, όµως, εµείς, πολλαπλασίαζε ήδη τις ανεξάρτητες αρχές τις µη συνταγµατοποιηµένες, για να φθάσουµε
στον αριθµό -δεν είµαι πρόχειρος σήµερα να δω αν έχει κάνει η
Νέα Δηµοκρατία αυξήσεις επ’ αυτού- τριάντα µε τριάντα µία. Δεν
υπάρχει µεγαλύτερη οµολογία χρεοκοπίας ενός πολιτικού συστήµατος από αυτή. Γιατί; Διότι παραδέχεσαι ότι η αρχή της
πλειοψηφίας δεν µετρά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κράτους
και εκχωρείς σε ανεξάρτητους οργανωτικούς µηχανισµούς και
ανθρώπους τις µεγάλες, τις σοβαρές κρατικές λειτουργίες.
Υπάρχουν, άραγε, στην ανοιχτή αγορά τόσοι άνθρωποι πραγµατικά ανεξάρτητοι, που δεν διορίζονται από τις κυβερνήσεις,
αλλά µε έναν µαγικό τρόπο προκύπτουν, που έχουν όλες τις προσωπικές εγγυήσεις για µια άψογη λειτουργία των αρχών των
οποίων προΐστανται; Είναι ένα ζήτηµα. Η εµπειρία αποδεικνύει
αν υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν. Δεν θα σταθώ εκεί.
Στέκοµαι, όµως, στο γεγονός ότι όπου δυσκολεύουν τα πράγµατα για µια κυβέρνηση, µετατρέπει τη διοικητική της ανυπαρξία
και χρεοκοπία σε µια οιωνεί ανεξάρτητη αρχή. Αυτό είναι το παράδειγµα της ΑΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
συν και κάτι ακόµη. Δεν ολοκληρώσαµε. Πέρα από αυτή τη λειτουργία, η οποία έχει στηλιτευτεί και από την πολιτική και από
την επιστήµη επανειληµµένα, υπάρχει και κάτι επιπλέον: Η µετατροπή της γενικής γραµµατείας σε ανεξάρτητη αρχή ήταν και
µνηµονιακή υποχρέωση, βάσει του τρίτου αχρείαστου µνηµονίου, ούτως ώστε ο έλεγχος της λειτουργίας της να µην ανήκει
στα πρόσωπα τα οποία είναι οι φορείς των αρµοδιοτήτων της,
δηλαδή στον επικεφαλής της και στα λοιπά όργανα, αλλά να
υπάρχει επιτροπή ελέγχου της δραστηριότητάς της, όπου µέσα
υπάρχει και ένας διορισµένος κατ’ ουσίαν, από τους δανειστές.
Αυτή ήταν η πολιτική µιας κυβέρνησης η οποία έλεγε πάρα
πολλά αλλά έκανε τα αντίθετα, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όµως,
περίπου µετά από δεκαοκτώ-δεκαεννιά µήνες διακυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας, αυτό δεν αλλάζει. Εξακολουθεί η ίδια πολιτική που αφορά στο ίδιο ακριβώς όργανο, στην ίδια πρακτική
και στην ίδια µέθοδο που εκπορεύεται από µια υπερφίαλη στάση
των δανειστών, παράγωγο του πρώτου πενταµήνου ή εξαµήνου
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Πολλά είχαµε και εµείς αναγκαστεί να κάνουµε ή έπρεπε να
κάνουµε. Εγώ, προσωπικά, τα περισσότερα από όσα έκανα, όχι
όλα, τα έκανα γιατί τα πίστευα κιόλας. Όµως, από το να λες το
αντίθετο και να κάνεις το αντίθετο, υπάρχει µια τεράστια απόσταση που πολιτικά και εκτιµήθηκε και αποτιµήθηκε τελικά µε
εκλογές.
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Η Νέα Δηµοκρατία, όµως, γιατί αυτό δεν το αλλάζει; Της αρέσει αυτή η ανεξάρτητη αρχή; Είναι ανεξάρτητη αρχή η αρχή που
εισπράττει δηµόσια έσοδα, που επιβλέπει την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, που παράγει πολιτικές; Αν δεν είναι αυτός πυρήνας µιας κρατικής κυβερνητικής πολιτικής, ποιος είναι; Θεωρώ
φωτογραφία χρεοκοπίας την πολιτική αυτή και το καταθέτω.
Θα αναφερθώ για µισό λεπτό στα ειδικά θέµατα του σχεδίου
νόµου. Θέλω να προσεχθεί το άρθρο 4 παράγραφος 5, όπου και
η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής σάς κάνει µια παρατήρηση
σχετικά µε τους δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω. Οι δικηγόροι παρ’
Αρείω Πάγω, έτσι όπως τοποθετούνται µισθολογικοεξελικτικά σε
αυτή την ανεξάρτητη αρχή, παράγουν ένα πρόβληµα. Δεν είναι
διακριτική ευχέρεια κάθε κυβέρνησης να παράγαγει τέτοιου είδους αµετάβλητη, χωρίς προοπτική εξέλιξης δηλαδή, κατάσταση
ενός νοµικού, δικηγόρου, που όµως εντάσσεται στην υπαλληλία
της ΑΑΔΕ. Παρακαλώ πολύ να προσεχθεί αυτό. Κοιτάξτε τη
γνώµη της Επιστηµονικής Υπηρεσίας. Ίσως βοηθηθείτε.
Στα δευτερόλεπτα που διαθέτω, κύριες και κύριοι Βουλευτές,
θέλω να πω ότι τη Δευτέρα είχα µια συζήτηση µε βάση επίκαιρη
ερώτηση για τη ρευστότητα που παρέχουν οι τράπεζες στην
αγορά, που είχα κάνει στον κ. Σταϊκούρα. Μου απάντησε ο κ.
Ζαββός. Όσοι συνάδελφοι ή όσοι πολίτες ακούν την παρέµβασή
µου καλό θα είναι να διαβάσουν τι ρώτησα και τι µου απάντησε
ένας Υπουργός συνεπής, που έρχεται στη Βουλή, δίνει στοιχεία
και αυτό τον τιµά.
Τι µου απάντησε, όµως, στο κλείσιµο της δευτερολογίας του,
όπου δεν είχα τη δυνατότητα να του απαντήσω; Τον εκτιµώ. Θα
µιλήσω λίγο σκωπτικά. Να µη µε παρεξηγήσει εκεί που µε ακούει.
Θα έχουµε την ευκαιρία να τα πούµε στη Βουλή. Είπε ότι πρέπει
να προσεχθεί ότι ένας αριθµός επιχειρήσεων δεν είναι bankable,
δηλαδή δεν µπορούν, δεν έχουν τα κριτήρια για να δανειοδοτηθούν ή για να ενισχυθούν.
Η φράση τον κατατάσσει στους «ατέγκτ-able», στους άτεγκτους δηλαδή, γιατί ο αριθµός είναι τεράστιος. Ο αριθµός των
επιχειρήσεων που αιτήθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να ενισχυθούν
δεν είναι µικρός. Δεν θέλω να κάνω τώρα πρόχειρους υπολογισµούς, αλλά µε βάση τις απαντήσεις που µου έδωσε και άλλες
που έχουν δοθεί σε συναδέλφους, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν
ενισχυθεί αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο εγγίζουν τις τετρακόσιες χιλιάδες ή και τις ξεπερνούν. Δεν έχουν λάβει καµµία µορφή
βοήθειας, δεν έχουν δηλαδή επωφεληθεί ούτε από την επιστροφή προκαταβολής ή τη µη είσπραξη κάποιων υποχρεώσεων
τους απέναντι στο κράτος, για να εκφραστώ σωστότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συνεπώς, δεν µπορεί µε αυτή την ταξινόµηση των εταιρειών
σε bankable και µη να θεωρούµε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε µια χώρα που οι περισσότερες επιχειρήσεις, το 77%, δεν
είναι µεγάλες, δεν είναι καν µεσαίες, ζόµπι. Διότι η διάκριση που
γίνεται σε όλη την Ευρώπη και φυσικά, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ό,τι αφορά τις εταιρείες που ενισχύονται µέσα
στην πανδηµία, είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να ενισχυθούν
και τα ζόµπις, από την άλλη πλευρά, δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις που δεν πρέπει να ενισχυθούν, γιατί καταναλώνουν χρήµατα
µιας πολιτικής ρευστότητας, ενώ δεν το αξίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, θα
µου επιτρέψετε να σας πω ότι πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έκλεισα, κυρία Πρόεδρε.
Δεν είναι σωστός ο διαχωρισµός και επειδή, κύριε Υπουργέ
των Οικονοµικών, έρχεται φτώχεια και ανεργία -µετά τη λήξη της
πανδηµίας τα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσει η χώρα µας θα
είναι αυτά- σας παρακαλώ να έχετε τουλάχιστον κατά νου -δεν
ξέρω κατά πόσο µπορεί να ευδοκιµήσουν οι καθολικές, οριζόντιες πολιτικές πάνω στο θέµα αυτό- ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσµος στην αγορά που έχει ανάγκη την κρατική ενίσχυση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θα δώσω τον λόγο για πέντε λεπτά τώρα στον Υφυπουργό
Αθλητισµού, στον κ. Αυγενάκη, να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας την οποία έχει καταθέσει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη διάταξη που
φέρνουµε, φέρνει τον αθλητισµό στην εποχή της χρήσης των
σύγχρονων µέσων τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνίας.
Οι δυσκολίες και οι περιορισµοί που αντιµετωπίζουµε στη µάχη
µε την πανδηµία, µας δίνουν την ευκαιρία να αναπτύξουµε το
αθλητικό οικοδόµηµα της χώρας και προς την ψηφιακή κατεύθυνση, να το εκσυγχρονίσουµε και σε αυτόν τον τοµέα, στο πλαίσιο της µεταρρυθµιστικής µας πολιτικής.
Δίνουµε τη δυνατότητα στους αθλητικούς φορείς όλων των
βαθµίδων-σωµατεία, ενώσεις, οµοσπονδίες- να συγκαλούν γενικές συνελεύσεις και εφεξής να διεξάγουν εκλογική διαδικασία,
κάνοντας χρήση ασφαλέστατων ψηφιακών µέσων επικοινωνίας.
Ουσιαστικά, λοιπόν, -και κρατήστε το αυτό, είναι και απάντηση
σε διάφορα φαιδρά δηµοσιεύµατα που διάβασα σήµερα- έχουµε
τρεις επιλογές για τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων και
των εκλογικών διαδικασιών.
Πρώτη επιλογή: Στο πλαίσιο του ν.2725/1999 δίνεται η δυνατότητα να διεξάγονται η γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες µε
τη φυσική παρουσία όλων στον ίδιο χώρο, µε τον κλασικό τρόπο
δηλαδή.
Δεύτερον, δίνεται η δυνατότητα να διεξάγονται η γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες ταυτόχρονα στις κατά τόπους ενώσεις
των οµοσπονδιών. Την εναλλακτική αυτή πρόταση της αποκεντρωµένης διαδικασίας τη δώσαµε µε το άρθρο 7 του ν.4726/2020
τον περασµένο Σεπτέµβριο.
Και τρίτον, τώρα παρέχουµε µια τρίτη εναλλακτική στους
αθλητικούς φορείς, την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Δίνουµε, λοιπόν, άµεσες λύσεις στα προβλήµατα που εµφανίζονται και προσαρµοζόµαστε στα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί
η πανδηµία. Η τρέχουσα συγκυρία, µε τα µέτρα πρόληψης της
διασποράς του κορωνοϊού, τα οποία δεν επιτρέπουν τη συγκέντρωση πολλών προσώπων στον ίδιο χώρο, µας δίνει την πιο κατάλληλη ευκαιρία, την πιο κατάλληλη πάσα -αν µου επιτρέπετε
µε αθλητικούς όρους- να ακολουθήσουµε τα σηµεία των καιρών
και να θεσπίσουµε τη δυνατότητα εισαγωγής των νέων τεχνολογιών και στην εσωτερική λειτουργία των αθλητικών φορέων, µε
αυστηρά κριτήρια, ωστόσο, µε διαφανείς διαδικασίες, µε τάξη
αλλά και νοικοκυροσύνη και πρωτίστως, µε διασφάλιση του αδιάβλητου, της µυστικότητας, αλλά και της ακεραιότητας των ψηφοφοριών, που αποτελούν τον πυρήνα της δηµοκρατικής
λειτουργίας. Άλλωστε, η διαφάνεια και η δηµοκρατικότητα είναι
τα κυρίαρχα στοιχεία της εξελισσόµενης αθλητικής µεταρρύθµισης που εφαρµόζουµε βήµα-βήµα από την ηµέρα που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση του τόπου.
Όσα έχουµε προβλέψει στους νόµος µας, στον ν.4639/2019,
στον ν.4726/2020 για τις αρχαιρεσίες και όχι µόνο των αθλητικών
φορέων, εκεί αποσκοπούν, στο πιο φωτεινό και σύγχρονο, αντάξιο της ιστορίας της Ελλάδας µας, περιβάλλον για τη νέα γενιά
αθλητών µας, στην καλύτερη επόµενη µέρα του αθλητισµού µας.
Ξεκαθαρίζω, λοιπόν, προς κάθε ενδιαφερόµενο και προς όλες
τις πολιτικές πτέρυγες, ότι οι εκλογές των οµοσπονδιών πρέπει
να διεξαχθούν έως την 31η Μαρτίου. Να σηµειώσω ότι οι εκλογές
δεν επιδέχονται περαιτέρω παράταση λόγω της ιδιαιτερότητας
ότι διανύουµε µήνες ολυµπιακής προετοιµασίας για τους αγώνες
το καλοκαίρι στο Τόκιο, που ευχόµαστε, βεβαίως, όλοι να διεξαχθούν κανονικά.
Ωστόσο, θέλω να γίνει σαφές ότι στο τέλος Μαρτίου ολοκληρώνονται οι θητείες των διοικήσεων των αθλητικών οµοσπονδιών. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Σε περίπτωση, λοιπόν, που
επιλεγεί από τις απερχόµενες διοικήσεις των οµοσπονδιών η
εναλλακτική της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αυτή προβλέπεται
να διεξαχθεί µε τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδοµών Τεχνολογίας και
Έρευνας, «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».
Το σύστηµα «ΖΕΥΣ» έχει την εγγύηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο και ευχαριστούµε θερµότατα,
όπως και τον αρµόδιο Υπουργό για την άψογη συνεργασία µας.
Το σύστηµα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισµένα τεχνο-
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λογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών,
τα οποία εγγυώνται αλλά και διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το
απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
Επιπλέον, προκειµένου να δοθεί επαρκές χρονικό διάστηµα
στις εφορευτικές επιτροπές, ώστε να καταχωρήσουν εγκαίρως
τις υποψηφιότητες στο σύστηµα «ΖΕΥΣ» της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και έτσι να προετοιµαστούν καλύτερα, προβλέπεται,
πρώτον, η υποχρεωτική ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων πέντε
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τις εκλογές, εκτός εάν το οικείο
καταστατικό προβλέπει µεγαλύτερη προθεσµία, οπότε ισχύει η
προθεσµία του καταστατικού. Σεβόµαστε, δηλαδή, τα καταστατικά των οµοσπονδιών, εάν φυσικά προβλέπουν περισσότερο
χρόνο.
Δεύτερον, ειδικά για τις ψηφιακές εκλογές θα γίνονται ενώπιον
τριµελούς εφορευτικής επιτροπής που θα απαρτίζεται µόνο από
δικηγόρους, µε πρόεδρο δικηγόρο παρ’ εφέτη ή παρ’ Αρείω
Πάγω. Η επιτροπή αυτή θα ορίζεται είκοσι µέρες πριν από τις αρχαιρεσίες από τον δικηγορικό σύλλογο στην περιφέρεια του
οποίου έχει την έδρα ο ενδιαφερόµενος αθλητικός φορέας, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του, που θα πρέπει να υποβάλλεται
στον δικηγορικό σύλλογο είκοσι πέντε µέρες πριν από τις εκλογές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα ήθελα δύο λεπτά ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Το χρονικό διάστηµα των είκοσι ηµερών είναι αναγκαίο για την
εκπαίδευση της εφορευτικής επιτροπής, σύµφωνα µε τα όσα µας
ζητήθηκαν από το αρµόδιο Υπουργείο, στη χρήση του συστήµατος «ΖΕΥΣ», αλλά και για την προετοιµασία των ψηφοφοριών, καταχώρηση υποψηφίων, εκλογέων, λοιπών θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης, επί των οποίων θα γίνουν οι ψηφοφορίες.
Η διάταξη περιέχει δύο εξουσιοδοτικές διατάξεις: Πρώτον, µια
εξουσιοδοτική για ΚΥΑ του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του αρµόδιου ψηφιακής διακυβέρνησης, όπου θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για κάθε αναγκαίο θέµα για τη
διεξαγωγή των ηλεκτρονικών γενικών συνελεύσεων, για τις αρχαιρεσίες και για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων ψηφοφοριών.
Δεύτερον, µια δεύτερη εξαιρετική προς τον Υφυπουργό Αθλητισµού, που ισχύει µόνο για φέτος και µόνο για την παρούσα συγκυρία, ώστε να παραταθεί, αν τυχόν χρειαστεί, για δέκα το πολύ
ηµέρες, έως τις 10-4-2021, το χρονικό διάστηµα εντός του
οποίου θα δύναται να διεξαχθούν οι εκλογές των οµοσπονδιών,
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την οµαλή ολοκλήρωση των
σχετικών εκλογικών διαδικασιών.
Διευκρινίζεται ακόµα, κύριοι συνάδελφοι, ότι οι ρυθµίσεις
αυτές περί δυνατότητας διενέργειας αρχαιρεσιών και µε ψηφιακά µέσα κατισχύουν των διατάξεων που περιέχονται στα καταστατικά των αθλητικών φορέων και προβλέπουν τη διεξαγωγή
αρχαιρεσιών µόνο µε τον παραδοσιακό τρόπο, ο όποιος προϋποθέτει και επιβάλλει εκ των πραγµάτων τη φυσική παρουσία στον
ίδιο χώρο των µελών τους ή των αντιπροσώπων των µελών τους.
Έτσι, θα αποφύγουν τυχόν δικαστικές διενέξεις, που ενδεχοµένως θα επιδιώκουν να ακυρώσουν τις διεξαχθείσες αρχαιρεσίες µε ψηφιακά µέσα, επειδή θα είχαν παραβιαστεί οι
καταστατικές διατάξεις για διενέργεια εκλογών µόνο µε τον παραδοσιακό τρόπο.
Δίνουµε, επίσης, τη δυνατότητα στις οµοσπονδίες που έχουν
προκηρύξει ήδη και έχουν προγραµµατίσει αρχαιρεσίες -εφόσον
το επιθυµούν- να τις αναβάλουν µε απόφαση των καταστατικών
οργάνων τους για ηµεροµηνίες προγενέστερες της 31-3-2021,
που όµως θα είναι πρόσφορες και κατάλληλες, ώστε να τηρηθούν οι προθεσµίες των ψηφιακών εκλογών που σας ανέλυσα
λίγο νωρίτερα. Δεν υποχρεώνουµε κανέναν. Είναι στη διακριτική
ευχέρεια των απερχόµενων διοικήσεων. Το επαναλαµβάνω για
πολλοστή φορά.
Παράλληλα, ρυθµίζουµε δύο ακόµα εκκρεµότητες: Πρώτον,
παρατείνεται ο χρόνος για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις
αθλητικές ενώσεις έως τις 30-6-2021. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα παρατείνονται και οι θητείες των καταστατικών τους οργάνων. Η παράταση αυτή κρίθηκε επιβεβληµένη προκειµένου να
αποφευχθεί ο διοικητικός φόρτος που θα συνεπαγόταν για το
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εθνικό δίκτυο υποδοµών, τεχνολογίας και έρευνας και η υποχρέωση κατάρτισης στη χρήση του συστήµατος «ΖΕΥΣ» ενός πολύ
στενού χρονικού διαστήµατος -λίγο µεγαλύτερο από έναν µήνα
σχεδόν- έτσι ώστε οι εφορευτικές επιτροπές που θα αναλάβουν
τις αρχαιρεσίες αυτές και των αθλητικών ενώσεων να µπορέσουν
να ενηµερωθούν και να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, έγκαιρα και σωστά και για τις ενώσεις των σαράντα εννέα αθλητικών οµοσπονδιών.
Εδώ θέλω να τονίσω ότι οι εκλογές στις αθλητικές ενώσεις
αφορούν φυσικά και τις ενώσεις στο ποδόσφαιρο. Ξεκαθαρίζουµε ότι θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής µόνο τα νόµιµα και
ενεργά ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία, τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ή
θα εγγραφούν µέχρι την ηµεροµηνία προκήρυξης των εκλογών
των ενώσεων.
Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν αποτελεί εξαίρεση. Καλούµε
τα ποδοσφαιρικά σωµατεία που δεν έχουν κάνει ακόµη την αίτηση τους, την εγγραφή τους, να τακτοποιηθούν. Πρέπει να κατανοήσουν και οι τελευταίοι εναποµείναντες θιασώτες της
προχειρότητας και του χάους ότι όλα µπαίνουν σε τάξη. Είµαστε
κοντά σε κάθε έναν παράγοντα, που παλεύει κάτω από εξαιρετικά οµολογουµένως δύσκολες συνθήκες να νοικοκυρέψει το σωµατείο του.
Καταλαβαίνω την ενόχληση κάποιων «ενωσιαρχών», αλλά
εµείς εισπράττουµε από τη βάση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στον διάλογο που κάνουµε µαζί τους την ανάγκη, την αποδοχή της προσπάθειας για διαφάνεια, νοικοκύρεµα και τάξη.
Τέρµα τα καπετανάτα και τα φέουδα που κάποιοι ελάχιστοι θεωρούν ότι κατέχουν για λίγο ακόµα.
Δεύτερον, ορίζεται ότι η ολοµέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής θα αναδειχθεί κατά το χρονικό
διάστηµα από 15 έως 30 Οκτωβρίου 2021, εξαιτίας της απρόβλεπτης -λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού- αναβολής των Παραολυµπιακών Αγώνων του Τόκιο του 2020 για ένα ολόκληρο έτος.
Σε περίπτωση µαταίωσης των Παραολυµπιακών Αγώνων, λόγω
πανδηµίας και πάλι, θα αναδειχθεί εντός τριάντα ηµερών από την
ηµεροµηνία της επίσηµης ανακοίνωσης από τη Διεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή της µαταίωσης τους.
Η ισχύουσα µέχρι σήµερα ρύθµιση προέβλεπε ότι η θητεία των
µελών της ΕΠΕ είναι τετραετής, ταυτιζόµενη µε τον ολυµπιακό
κύκλο. Εδώ προκάλεσε ένα κενό µετά την αναβολή των Παραολυµπιακών Αγώνων του Τόκιο του 2020 το περασµένο καλοκαίρι.
Η θητεία της τρέχουσας σύνθεσης της ολοµέλειας της ΕΠΕ
λήγει εντός του Φεβρουαρίου, αλλά δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθούν µέχρι σήµερα -για τους γνωστούς λόγους- αρχαιρεσίες
στις οµοσπονδίες, από τις οποίες θα προέκυπταν και οι εκπρόσωποί τους στη διοίκηση της ΕΠΕ.
Συνεπώς, η θητεία των µελών της τρέχουσας ολοµέλειας, που
θα έχουν εκλεγεί ή διοριστεί µετά από τους Παραολυµπιακούς
Αγώνες του Ρίο του 2016, παρατείνεται έως την ανάδειξη νέας
διοίκησης.
Όπως γίνεται αντιληπτό, αποσκοπούµε στο να µην υπάρξει
κενό διοίκησης στην Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή, αλλά
και να µη διαταραχθεί η προετοιµασία των αθλητών µας, οι
οποίοι θα λάβουν µέρος στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του
Τόκιο, η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κυρίες και κύριοι, µε την παρούσα διάταξη κάνουµε ένα ακόµα
βήµα στην αθλητική µεταρρύθµιση. Προσαρµοζόµαστε στις
ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής και δηµιουργούµε µε
απόλυτη ασφάλεια ένα ακόµα ασφαλές, αδιάβλητο και εναλλακτικό σύστηµα για την απρόσκοπτη δηµοκρατική λειτουργία των
αθλητικών φορέων. Ο αθλητισµός στο προσκήνιο.
Κλείνοντας, υπογραµµίζω ότι στο σχέδιο νόµου που βρίσκεται
ήδη σε διαβούλευση, προβλέπουµε, µεταξύ άλλων, παράταση
έως την 31η Αυγούστου, προκειµένου όλα τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωµατεία να εγγραφούν στο µητρώο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ώστε να µπορούν να κάνουν χρήση των
αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα, είτε εκείνα που εποπτεύονται από το Υφυπουργείο Αθλητισµού είτε των εγκαταστάσεων που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και
δεύτερου βαθµού.
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Υπενθυµίζω ότι µε το άρθρο 3 του ν.4726/2020, προβλέφθηκε
ότι αθλητικό σωµατείο που δεν έχει εγγραφεί στο µητρώο της
ΓΓΑ δεν θα µπορεί να χρησιµοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις
που ανήκουν σε φορείς εποπτευόµενους από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Επίσης, µε το άρθρο 66 του ν.4735/2020, προβλέφθηκε ότι
αθλητικό σωµατείο που δεν έχει εγγραφεί στο µητρώο της ΓΓΑ
πάλι δεν θα µπορεί να χρησιµοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις
που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού.
Εµείς όµως, επιθυµούµε όλα τα σωµατεία να νοµιµοποιηθούν.
Δεν θέλουµε να αποκλείσουµε απολύτως κανένα. Απεναντίας,
θέλουµε να υπάρξει τάξη και διαφάνεια σε όλο το αθλητικό οικοδόµηµα. Θέλουµε νοικοκύρεµα στον αθλητισµό και βοηθούµε
µε όλες µας τις δυνάµεις, ώστε να νοµιµοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα αθλητικά ερασιτεχνικά σωµατεία. Γι’ αυτό και
προβλέπουµε τη συγκεκριµένη παράταση µερικών µηνών ακόµα
έως και την 31η Αυγούστου του έτους που διανύουµε, ώστε τα
σωµατεία να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση αθλητικών
εγκαταστάσεων που ανήκουν είτε στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού
είτε στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ. Κάνατε κανονική οµιλία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Επί της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Για την τροπολογία θα
µιλήσετε τώρα; Έχετε τον λόγο µετά, γι’ αυτό το λέω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Θα φύγει ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ναι, ναι για δύο λεπτά. Δεν θα αναφερθώ µετά.
Έχουµε τη χαρά να έχουµε τον κ. Αυγενάκη εδώ και θέλω να
τον ρωτήσω το εξής: Από τη στιγµή που βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση δικό σας νοµοσχέδιο και η διαβούλευση τελειώνει στις
26 Φεβρουαρίου, γιατί το φέρνετε σήµερα αυτό; Δηλαδή, τι
σπουδή είναι αυτή να έλθει στο νοµοσχέδιο του κ. Σταϊκούρα το
νοµοσχέδιο και αυτή η αθλητική παρέµβαση από τη στιγµή που,
επαναλαµβάνω, υπάρχει διαβούλευση η οποία τελειώνει στις 26
Φεβρουαρίου;
Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο. Εγώ χαίροµαι όταν αρµόδιοι για τον
αθλητισµό γνωρίζουν και από αθλητισµό, όπως εσείς, και χρησιµοποιούν και ορολογίες, όπως αυτήν που είπατε «πήρα την
πάσα».
Εγώ θα σας πω ότι πήρατε την πάσα, αλλά έχετε κάνει ακόµη
ένα µεγάλο φάουλ εδώ, κύριε Αυγενάκη, για να µιλήσω κι εγώ µε
την ίδια ορολογία. Φέρνετε µια τροπολογία και προσπαθείτε να
κάνετε αυτό που κάνατε µε την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού πριν από κάποιους µήνες, αν θυµάστε, όπου ουσιαστικά
διορίσατε δύο δικούς σας ανθρώπους.
Ξέρετε το αποτέλεσµα της υπόθεσης αυτής. Δύο οµάδες ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ δικαστικά. Αθωώθηκαν, βέβαια, αλλά τι
να το κάνουν; Η µία οµάδα, η Ξάνθη, ήδη παίζει στη Β’ Εθνική και
ο ΠΑΟΚ για παράδειγµα έχασε το πρωτάθληµα. Θα µπορούσαν
να είναι κάποιες άλλες οµάδες, αλλά εν προκειµένω είναι αυτές.
Άρα, λοιπόν, το αποτέλεσµα µετράει. Δύο οµάδες υπέστησαν
πολύ µεγάλη ζηµιά. Τι να το κάνει ο άλλος το ότι δικαιώθηκε από
τα δικαστήρια και τελικά είναι αθώος; Υπέστησαν ζηµιά.
Επιχειρείτε, λοιπόν, και τώρα -είναι η άποψή µας- όπως ελέγξατε την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, να ελέγξετε και
τις οµοσπονδίες. Είπατε δύο φορές «σεβόµαστε τα καταστατικά
των σωµατείων», είπατε «σύµφωνα µε τα καταστατικά των σωµατείων». Τα σέβεστε τα καταστατικά των σωµατείων αλλά ταυτόχρονα τα καταστρατηγείτε.
Επιχειρείτε την κατάλυση των καταστατικών των οµοσπονδιών
και των σωµατείων, την ίδια ώρα που επικαλείστε ότι τα σέβεστε.
Και η ερώτηση είναι πώς γίνεται αυτό; Οι οµοσπονδίες έχουν ένα
καταστατικό, µε βάση το οποίο λειτουργούν, έχουν τις γενικές
συνελεύσεις τους, τις ψηφοφορίες και πάει λέγοντας. Κι έρχεστε
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τώρα µε έναν τρόπο περίεργο να καταργήσετε αυτά τα καταστατικά, την ίδια ώρα που λέτε ότι τα σέβεστε. Μιλάµε για έναν
έλεγχο και µια χειραγώγηση των οµοσπονδιών. Χρησιµοποιείτε
τον κορωνοϊό, µιλάτε για γενικές συνελεύσεις και ψηφοφορίες
ηλεκτρονικές.
Εγώ από ό,τι ξέρω ο αθλητικός νόµος -και κλείνω µε αυτό
κυρία Πρόεδρε- απαγορεύει ρητά ψηφοφορίες µε εξουσιοδοτήσεις ή µε πληρεξούσια. Γίνονται µόνο µε τη φυσική παρουσία των
µελών των σωµατείων.
Αυτά από εµάς, κύριε Αυγενάκη. Καλό θα είναι να βλέπετε το
σύνολο των οµοσπονδιών. Είναι αντίθετοι. Αφουγκραστείτε τους
λίγο.
Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν κακώς κείµενα στον χώρο του
αθλητισµού, των οµοσπονδιών, αυτοί που θέλουν να τα ελέγχουν. Πάµε να τα λύσουµε όµως, µε δηµοκρατικό τρόπο και όχι
έτσι να νοµιµοποιούµε παράδοξους τρόπους παρέµβασης και σε
ένα άσχετο νοµοσχέδιο, όπως συµβαίνει σήµερα. Κάθε πράγµα
στον καιρό του.
Έρχεται ένα δικό σας νοµοσχέδιο, όπως σας είπα και πριν από
λίγο. Αφού, λοιπόν, σέβεστε τα καταστατικά των οµοσπονδιών,
πρέπει να τα εφαρµόζουν κιόλας οι οµοσπονδίες. Μην τα καταστρατηγείτε βίαια. Μην τα καταλύετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Ζήτησε τον λόγο ο κ. Κατρίνης από το Κίνηµα Αλλαγής για τον
ίδιο λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Αυγενάκης φοβάµαι
ότι δεν διεκδικεί βραβείο κοινοβουλευτικής ορθότητας. Εµφανίζεται σε αυτή την Αίθουσα µε περιοδικότητα ένα στα τρία, ένα
στα τέσσερα νοµοσχέδια µε κάποιες εµβόλιµες τροπολογίες στις
οποίες συνηθίζει να παρατείνει προθεσµίες, να αλλάζει διαδικασίες, τη στιγµή που ο ίδιος λέει ότι ετοιµάζει νοµοσχέδιο που θα
ρυθµίζει όλες αυτές τις λεπτοµέρειες. Ακολουθεί αυτή την πρακτική που νοµίζω ότι δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.
Τι κάνει τώρα; Καταργεί τις εφορευτικές επιτροπές που ο ίδιος
έχει θεσπίσει µε δικό του νοµοσχέδιο, καταργεί τα καταστατικά
των οµοσπονδιών, θέτει µια ασφυκτική προθεσµία, ανατρέποντας εκλογικές διαδικασίες, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον δέκα
οµοσπονδιών που έχουν ήδη προκηρυχθεί και δροµολογηθεί σε
µία χρονιά που ακόµα και αν οι συνέπειές της πανδηµίας το ανατρέψουν, είναι χρονιά ολυµπιακής προετοιµασίας. Άρα ανατρέπεται ένας συνολικός σχεδιασµός. Και ορίζει µοναδική
ηλεκτρονική πλατφόρµα, η οποία περνάει µέσα από τη διαδικασία που φέρνει στη διάταξη σήµερα, όταν οι οµοσπονδίες έχουν
τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν την πλατφόρµα της ΔΟΕ.
Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα και πρέπει
να περάσουν όλα µέσα από την πλατφόρµα του κ. Αυγενάκη, µάλιστα όπως λέει χαρακτηριστικά, µε επαρκείς εγγυήσεις εκλογικών αποτελεσµάτων και όχι πλήρεις εγγυήσεις του συστήµατος
και του αποτελέσµατος.
Φοβάµαι ότι όλες αυτές οι «πρωτοβουλίες» του κ. Αυγενάκη
δείχνουν µια αγωνία για τα αποτελέσµατα των εκλογικών διαδικασιών των οµοσπονδιών, ίσως µεγαλύτερη από αυτήν που θα
έπρεπε να έχει ένας Υπουργός που κατέχει το αξίωµα αυτό.
Και επειδή ακούµε πάρα πολλά παράπονα από τις οµοσπονδίες περί άµεσων, έµµεσων, πολιτικών, νοµοθετικών, ποικίλων
παρεµβάσεων από το Υπουργείο Αθλητισµού θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η Κυβέρνηση, κυρία Πρόεδρε, αν την ενδιαφέρει να
υπάρχει αυτοδιοίκητο στον αθλητισµό και να σέβεται τα καταστατικά των οµοσπονδιών ή αν όλα θα τα υπαγάγει στην αρµοδιότητα του κ. Αυγενάκη, να ορίζει αν θέλει και ο ίδιος, τις
διοικήσεις των οµοσπονδιών για να µην έχουµε και διαδικασίες
ούτε χρονοβόρες ούτε ταλαιπωρία στο µέλλον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και θα σας παρακαλέσω να
είστε σύντοµος αυτή τη φορά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είµαι όσο πιο
σύντοµος γίνεται.
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Αγαπητέ, κύριε Κατρίνη, να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν είναι πλατφόρµα «Αυγενάκη». Κατ’ αρχάς δεν είναι ιδιοκτησία µου και δεύτερον, δεν ανήκει στο Υπουργείο Αθλητισµού, δεν έχουµε καµµία
απολύτως επαφή. Είναι η πλατφόρµα η οποία ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οπότε, αντιλαµβάνεστε ότι δεν
έχουµε καµµία απολύτως επαφή.
Τι ακριβώς είναι η πλατφόρµα αυτή; Θα σας πω δύο κουβέντες
για να ενηµερωθείτε κι εσείς, γιατί φαίνεται ότι είστε ανενηµέρωτοι.
Η ψηφιακή κάλπη «ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα
που δηµιουργήθηκε το 2012 και µας βοηθάει να διεξάγουµε τη
διαδικασία των εκλογών µε ψηφιακό τρόπο. Τόσο η προετοιµασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή όσο και η υποβολή
της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται αποµακρυσµένα
µέσω του διαδικτύου. Μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόµενο που επιθυµεί να διοργανώσει εκλογές. Υποστηρίζεται
από το Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών, Τεχνολογίας και Έρευνας, το
οποίο είναι ένας από τους µεγαλύτερους δηµόσιους τεχνολογικούς φορείς της χώρας µας, λειτουργεί από το 1998 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Τι έχει κάνει µέχρι σήµερα η πλατφόρµα «ΖΕΥΣ»; Μέχρι σήµερα έχει εξυπηρετήσει πάνω από οκτακόσιες τριάντα ψηφοφορίες και πάνω από διακόσιες τριάντα χιλιάδες ψηφοφόρους,
όπως για παράδειγµα στα ελληνικά πανεπιστήµια αθλητές και
φοιτητές, όπως και από άλλους φορείς, οργανισµούς, εµπορικές
και τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες. Δύο τα στεγανά
που αφορούν την αξιοπιστία και τη διασφάλιση σωστής διαδικασίας: Πρώτον, η κρυπτογράφηση της ψήφου και δεύτερον, η
ανώνυµη µίξη των κρυπτογραφηµένων ψηφοδελτίων.
Και κάτι ακόµα. Είπατε για φυσική παρουσία. Μα κι εδώ φυσική
παρουσία χρειάζεται, µέσω του συστήµατος TAXISNET. Και κάτι
απλό είναι πως δεν υποχρεώνουµε αλλά δίνουµε εναλλακτική
λύση. Και σε περίπτωση που το φέρναµε µαζί µε το νοµοσχέδιο
µας, το οποίο βρίσκεται υπό διαβούλευση, λόγω των σφικτών
ηµεροµηνιών, θα δηµιουργείτο πραγµατικά το απροχώρητο σε
οµοσπονδίες λόγω της πανδηµίας -αν και θα θέλαµε πάρα πολύ
να ήταν καλύτερη η κατάσταση στη χώρα µας-, και θα είχε ήδη
ακυρωθεί ή αναβληθεί η διεξαγωγή των εκλογών.
Εµείς θέλουµε να δώσουµε όλες τις εναλλακτικές. Θέλουµε
να ψηφιοποιήσουµε, να εκσυγχρονίσουµε το Υπουργείο Αθλητισµού σε όλα τα επίπεδα. Δηµιουργούµε και αυτή την εναλλακτική, δίνουµε το δικαίωµα στις απερχόµενες διοικήσεις να
αποφασίσουν τι εκείνοι κρίνουν ότι τους εξυπηρετεί καλύτερα.
Τους εξυπηρετεί καλύτερα η φυσική παρουσία, η ψηφοφορία
στις κατά τόπους ενώσεις, εφόσον έχουν ή η ηλεκτρονική ψηφοφορία µέσα από την κρατική πλατφόρµα, η οποία είναι απολύτως
αξιόπιστη και αδιάβλητη;
Όλα τα υπόλοιπα σενάρια που διαβάζω σε ανακοινώσεις κοµµάτων είναι τουλάχιστον τραγικά. Γι’ αυτό και παρακαλώ πάρα
πολύ ας είµαστε περισσότερο ευαισθητοποιηµένοι και, κυρίως,
πιο προσεκτικοί όταν συζητάµε για θέµατα πανδηµίας. Δεν έχουµε
κανέναν λόγο να αποτρέψουµε κάποιον να µην κάνει εκλογές,
όπως ήξερε. Από την άλλη, όµως, πρέπει ως πολιτεία να δηµιουργήσουµε και τις συνθήκες, έτσι ώστε αν σε περίπτωση αποφασίσουν να αλλάξουν µέθοδο, να αλλάξουν διαδικασία και να
χρησιµοποιήσουν µια τεχνολογία που είναι διασφαλισµένη και να
µπορούν να το κάνουν µε συγκεκριµένους όρους και διαδικασίες.
Μέσα στη διάταξη την οποία προβλέπουµε στο β’ µέρος, ξεκαθαρίζουµε το τοπίο ώστε να µην υπάρξουν διενέξεις και προβλήµατα
αν δεν το προβλέπει το καταστατικό κάποιων οµοσπονδιών.
Είµαστε απολύτως σαφείς και πολύ ξεκάθαροι και κυρίως
πολύ γρήγοροι, διότι εναρµονιζόµαστε µε τις συνθήκες που δηµιουργεί η πανδηµία και όχι φυσικά µε κάτι το οποίο ήταν στο
χέρι µας και δεν το κάναµε έναν, δυο, τρεις, πέντε, δέκα µήνες
νωρίτερα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υφυπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

8447

Θα ξεκινήσω από ένα ζήτηµα που ετέθη εκτός του πυρήνα του
νοµοσχεδίου από τον κ. Λοβέρδο, για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Νοµίζω ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κάνει το
καλύτερο που µπορεί, στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών και ταµειακών δυνατοτήτων της χώρας, δηµιουργώντας συνέχεια περιθώρια ταµειακά και δηµοσιονοµικά, για να ενισχύσει επιχειρήσεις,
κυρίως τις µικρές και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Ενδεικτικά να σας πω ότι µέχρι σήµερα έχουµε δώσει 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, σε πάνω από πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εκατόν έξι επιχειρήσεις. Πριν από µισή ώρα πιστώθηκαν
άλλα 162 εκατοµµύρια ευρώ σε έντεκα χιλιάδες επτακόσιες επτά
επιχειρήσεις της πέµπτης επιστρεπτέας. Άρα συγκρατείστε 6,7
δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι σήµερα, ΤΕΠΙΧ εγγυοδοτικό αλλά
7,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, µείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, αναστολές φορολογικών ασφαλιστικών και δανειακών
υποχρεώσεων, κάλυψη ενοικίων, όπως θα πω σε λίγο -γιατί θα
υποστηρίξω και την τροπολογία για να µην παίρνω συνέχεια τον
λόγο-, πρόγραµµα γέφυρα που θα έρθει για επιχειρήσεις, κάλυψη πάγιων δαπανών στα πλαίσια των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας, µη καταβολή προκαταβολής φόρου, κάτι που
έγινε πέρυσι, όπως θυµάστε πολύ καλά.
Άρα, µε αυτό το πλέγµα µέτρων αποδεικνύουµε ότι είµαστε
εδώ για να βοηθήσουµε τις επιχειρήσεις, να µειώσουµε το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της υγειονοµικής κρίσης όσο είναι
εφικτό. Και φυσικά συνεχίζουµε και επεκτείνουµε επιδόµατα
ανεργίας, έχουµε καταβάλει σε ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους 2,9 δισεκατοµµύρια ευρώ αποζηµίωση ειδικού σκοπού, έχουµε πληρώσει και πληρώνουµε συνέχεια
κανονικά και µε αναδροµικότητα δύο εκατοµµύρια τετρακόσιες
χιλιάδες συνταξιούχους και οχτακόσιες ογδόντα χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους.
Με λίγα λόγια το Υπουργείο Οικονοµικών, η ελληνική Κυβέρνηση όπως όφειλε, όπως οφείλει µέσα σε αυτή την κρίση, την
πρωτόγνωρη κρίση, σηκώνει στις πλάτες της το βάρος όλης της
ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
Επιστρέφω στον πυρήνα του νοµοσχεδίου.
Το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητάµε, µαζί µε την τροπολογία που θα υποστηρίξω συνιστούν ακόµα µία απόδειξη ότι η Κυβέρνηση δροµολογεί διαρθρωτικές αλλαγές, αντιµετωπίζει
διαχρονικά προβλήµατα της χώρας, υιοθετεί κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων και υλοποιεί πολιτικές για την αντιµετώπιση
της πρωτοφανούς υγειονοµικής κρίσης.
Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Οικονοµικών, υπό την καθοδήγηση του αρµόδιου Υφυπουργού τον οποίο και θέλω να ευχαριστήσω, εισάγει το νέο µισθολόγιο του προσωπικού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, το οποίο καταρτίστηκε
κατόπιν πρότασης της αρχής, φυσικά όµως µε προσθήκες, διορθώσεις, προσαρµογές, κάτι που θα αποδειχθεί και στις νοµοτεχνικές διορθώσεις που σε λίγο θα θέσουµε στη γνώση σας.
Θέλω να σας πω ότι αυτές οι νοµοτεχνικές διαφοροποιήσεις,
διατάξεις ουσιαστικά ενσωµατώνουν προβληµατισµούς που
ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή από
κόµµατα της Αντιπολίτευσης και από φορείς. Αλλά πάει πολύ, ειδικά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να µιλάει γι’ αυτό και θα επανέλθω σε λίγο.
Η εισαγωγή ενός σύγχρονου συστήµατος αµοιβών σε σχέση
µε το έργο, τις ευθύνες και την αποτελεσµατικότητα κάθε υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις βέλτιστες διεθνώς
πρακτικές, αποτελεί µια σηµαντική τοµή. Πρώτο µας µέληµα
είναι η ενίσχυση της απόδοσης της φορολογικής αρχής, µέσω
τόνωσης της παραγωγικότητας αυτών, των εργαζοµένων δηλαδή
στην αρχή, της βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών, της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, πάντα προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου. Θέτουµε τις βάσεις για µια φορολογική
αρχή, που συµπληρώνει και ενισχύει την επίτευξη των στόχων
της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής, διαµορφώνοντας
µακροπρόθεσµα ένα πλαίσιο φορολογικής συµµόρφωσης.
Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου ορίζονται οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ως το σύνολο του βασικού µισθού, επιδοµάτων, παροχών, της ειδικής
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αµοιβής καθώς και της προσωπικής διαφοράς.
Οι υπάλληλοι κατατάσσονται σε µισθολογικά κλιµάκια βασικού
µισθού και σε βαθµούς θέσης εργασίας. Καθορίζεται ο χρόνος
και ο τρόπος ωρίµανσης των µισθολογικών κλιµακίων για την µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Εισάγεται σύστηµα προωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης σε µια προσπάθεια σύνδεσης της
εξέλιξης, όχι µόνο µε τον χρόνο υπηρεσίας, αλλά και µε την αξιολόγηση του προσωπικού. Αξιολόγηση όχι στα λόγια, στην πράξη.
Θεσπίζεται η χορήγηση ειδικής αµοιβής, η οποία συνδέεται
άρρηκτα µε τη συµµετοχή κάθε υπαλλήλου στην ετήσια αξιολόγηση. Και εδώ είναι οι ενστάσεις των εργαζοµένων, όπου και θα
επανέλθω.
Καθορίζεται η αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου, η αποζηµίωση για εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου και η δυνατότητα αύξησης
απογευµατινής υπερωριακής εργασίας. Θεσπίζεται η χορήγηση
βραβείων επίτευξης στόχων σε ετήσια βάση υπό τον όρο της
υπέρβασης τεθέντων στόχων και της συµµετοχής των υπαλλήλων στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης.
Τροποποιούνται και συµπληρώνονται σχετικές διατάξεις σε
σχέση µε τα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων της ΑΑΔΕ, την
υποχρεωτική συµµετοχή των προϊσταµένων στην αξιολόγηση µέχρι τώρα έχω πει επτά φορές την λέξη αξιολόγηση- και τη διαδικασία εισαγωγής νέων κριτηρίων στο σύστηµα βαθµολογικής
εξέλιξης.
Προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την ταχύτερη υλοποίηση των µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων και έργων δηµοσίων
επενδύσεων, χρηµατοδοτούµενων από το ταµείο ανάκαµψης και
ανθεκτικότητας. Αυτές είναι οι βασικές προβλέψεις νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο µισθολόγιο της ΑΑΔΕ
έχει ορισµένα χαρακτηριστικά.
Πρώτον, είναι κοινωνικά δίκαιο, καθώς το ενιαίο µισθολόγιο
διατηρείται στο ακέραιο βάσει αρχαιότητας και εκπαιδευτικού
επιπέδου, όπως ισχύει σήµερα και για το υπόλοιπο δηµόσιο.
Δεύτερον, είναι καινοτόµο, καθώς η ΑΑΔΕ αποτελεί τον δηµόσιο φορέα πρότυπο που εισάγει περιγράµµατα θέσεων, που περιλαµβάνει διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες για τον κάθε
υπάλληλο ανάλογα µε τη θέση στην οποία υπηρετεί. Η αµοιβή
πλέον θα συνδέεται, πραγµατικά, µε την απασχόληση του υπαλλήλου σε συγκεκριµένα καθήκοντα.
Τρίτον, είναι ορθολογικό, καθώς αντιµετωπίζει τη στρέβλωση
της προσωπικής διαφοράς, µέσω της ειδικής αµοιβής. Με αυτόν
τον τρόπο οδηγεί σε µισθολογική εξοµοίωση των νεοεισερχοµένων υπαλλήλων µε τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, που
λαµβάνουν προσωπική διαφορά, βάζοντας τέλος σε ένα πάγιο
και δίκαιο αίτηµα όσων διορίζονται ή µετατάσσονται στην ΑΑΔΕ.
Τέταρτον, είναι ανταποδοτικό γιατί το σύνολο των αποδοχών
των υπαλλήλων θα είναι πλέον συντάξιµο.
Πέµπτον, είναι σύγχρονο καθώς θεσµοθετείται κίνητρο επίτευξης στόχων µε συγκεκριµένη διαδικασία για ανταµοιβή του προσωπικού στην επίτευξη των στόχων της αρχής.
Έκτον, είναι ανταγωνιστικό καθώς οι νέες απολαβές διαµορφώνονται σε επίπεδα που η αγορά αποτιµά τις απαιτούµενες
γνώσεις και δεξιότητες για κάθε θέση εργασίας, δεδοµένων
όµως των οικονοµικών συνθηκών και των δηµοσιονοµικών περιορισµών της χώρας.
Και τέλος, είναι αξιοκρατικό αφού η αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για το νέο µισθολογικό καθεστώς. Επιβραβεύει
τους καλούς, αποδοτικούς, παραγωγικούς υπαλλήλους, ενώ δηµιουργούµε και ένα περιβάλλον ανάπτυξης όσων ακολουθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτό το σηµείο όµως θα
ήθελα να κάνω µια παρατήρηση που αφορά την κριτική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η επιλογή της Κυβέρνησης
και νοµοθετούµε. Η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση ως κυβέρνηση δεσµεύτηκε τι δεσµεύτηκε να κάνει;
Στις µνηµονιακές υποχρεώσεις του 2017 -και θα τις καταθέσω
στα Πρακτικά- υπήρχαν σαφείς δεσµεύσεις της χώρας τόσο για
τη στελέχωση της φορολογικής αρχής όσο και για την εισαγωγή
βαθµολογίου και µισθολογίου βασισµένο στην αξιολόγηση της
απόδοσης των υπαλλήλων της αρχής, στις 2 Μαΐου του 2017.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Πέρασαν οι µήνες, πέρασαν τα έτη. Λέει σήµερα η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση ότι πάντα πίστευε στην αξιολόγηση αλλά δεν είδαµε τίποτα. Δεσµεύσεις που επαναλαµβάνονταν συνέχεια
ακόµα και µεταγενέστερα και φτάνουµε στον Φεβρουάριο του
2019 όπου επαναλαµβάνονται οι δεσµεύσεις για αξιολόγηση, για
µισθολόγιο, για βαθµολόγιο. Όλες αυτές ήταν οι δεσµεύσεις
µέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019.
Τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι έρχοµαι και λέω, από τη στιγµή που υπήρχαν κάποιες δεσµεύσεις από την τότε κυβέρνηση, µεταξύ Μαΐου του 2017 και
Μαΐου του 2019 ουσιαστικά δύο χρόνια, τι κάνατε; Τι φέρατε στη
Βουλή; Τι κείµενο συζητήσατε µε τους θεσµούς εντός και εκτός
µνηµονίων; Αναλάβατε δεσµεύσεις που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν
από αυτούς, από εσάς δηλαδή που τις υπογράψατε και ουδέποτε
τις υλοποιήσατε. Αλήθεια, επί δύο και πλέον χρόνια και πάλι δεν
προλάβατε ή δεν γνωρίζατε τι υπογράφατε;
Και επειδή ακούω συνεχώς να λέτε ότι είστε υπέρ της αξιολόγησης και είχατε την ευκαιρία να το κάνετε εδώ όπως είχατε δεσµευτεί, γιατί δεν το κάνατε; Ο πολιτικός κρίνεται στις πράξεις
και όχι στα λόγια.
Εµείς ,λοιπόν, κρινόµαστε γιατί τολµήσαµε και φέραµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο υποστηρίζουµε ως Υπουργείο Οικονοµικών.
Καλό θα ήταν συνεπώς να µην έχετε τουλάχιστον κοντή µνήµη.
Επίσης, µιλήσατε για γενικευµένη αντίδραση και προτείνατε
ακόµα και την απόσυρση του νοµοσχεδίου. Είπατε ότι ούτε οι
δικοί µας µας στηρίζουν. Έχω εδώ την ανακοίνωση της Δηµοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζοµένων Εφοριακών. Υποθέτω ότι την έχετε διαβάσει. Λέει: «Είµαστε θετικοί επί της αρχής
του νοµοσχεδίου. Με το σχέδιο νόµου υλοποιούνται αρκετά
πράγµατα…». Να µην τα επαναλάβω, τα έθιξα προηγουµένως.
Και πράγµατι εγείρει προβληµατισµούς ως προς το θέµα της
αξιολόγησης ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ειδικής αµοιβής.
Εµείς έχουµε άλλη άποψη και νοµοθετούµε. Όµως, οι προβληµατισµοί είναι για την αξιολόγηση και για το αν αυτό θα πρέπει
να επεκταθεί και σε άλλους φορείς.
Είπατε ότι για πρώτη φορά είναι όλοι απέναντι, ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχαν ποτέ αντιδράσεις. Συγγνώµη, ξεχάσατε τις
κινητοποιήσεις και τα εξώδικα του 2017 και του 2018; Στις 29 Αυγούστου του 2017: «Αντιδρούν οι εφοριακοί στην αξιολόγηση».
Ποιος ήταν τότε κυβέρνηση; Κατ’ αντιστοιχία: «Διαµαρτυρία εφοριακών στο Υπουργείο Οικονοµικών για την αξιολόγηση». Την
αξιολόγηση για την οποία είχατε δεσµευτεί, αλλά δεν κάνατε.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είπατε για την ΑΔΕΔΥ. Αλήθεια, εξώδικο η ΑΔΕΔΥ πότε
έστειλε για την αξιολόγηση; Επί ηµερών σας.
Το καταθέτω στα Πρακτικά και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά όλα τα ξεχάσατε; Ξεχάσατε ότι επί ηµερών σας υπήρχαν
οι περισσότερες αντιδράσεις γι’ αυτό που είχατε δεσµευτεί να
κάνετε αλλά ουδέποτε κάνατε;
Η αλήθεια είναι ότι το νέο µισθολόγιο της ΑΑΔΕ θα µπορούσε
να έχει έρθει νωρίτερα. Άµα δείτε στην αξιολόγηση της χώρας
του Νοεµβρίου του 2019, στο οποίο, πράγµατι, είναι η σηµερινή
Κυβέρνηση, λέει, ξεκινώντας η παράγραφος: «Με δεδοµένη τη
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συσσώρευση πολλών µεγάλων καθυστερήσεων του παρελθόντος…», ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι επί δυόµισι χρόνια είχατε δεσµευτεί να φέρετε κάτι που ποτέ δεν φέρατε, όπως πολλά άλλα
νοµοσχέδια. Και φυσικά επαναλαµβάνει τις τρεις κλασικές λέξεις
που συνοδεύουν όλα τα κείµενα που υπογράψατε από το 2017:
Grading, remuneration και performance assessment. Άρα, είχατε
δεσµευτεί και για βαθµολόγιο και για µισθολόγιο και για αξιολόγηση µε βάση την απόδοση. Κι αυτή η Κυβέρνηση το φέρνει µε
δική της πρωτοβουλία.
Δυστυχώς, όµως, η πανδηµία δεν µας επέτρεψε να το φέρουµε νωρίτερα. Ανέτρεψε τον σχεδιασµό, γιατί η αξιολόγηση
θέλαµε να συνδεθεί µε το νέο µισθολογικό καθεστώς. Θέτουµε
τη συµµετοχή των υπαλλήλων στην αξιολόγηση ως προαπαιτούµενο για το νέο µισθολόγιο και όχι το νέο µισθολόγιο να αποτελεί
το δέλεαρ για να συµµετέχουν όσοι θέλουν, όποτε θέλουν σε
διαδικασία αξιολόγησης.
Εντούτοις, τίποτα δεν εγγράφεται στον προϋπολογισµό ως
ισοδύναµο, ιδίως όταν µιλάµε για µισθολογικές παροχές, γιατί
ακούω από άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να υποστηρίζουν
-κάπου πήγε να το υπαινιχθεί και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σήµερα αλλά δεν το επανέλαβε κανένας άλλος οµιλητής και είναι λογικό- ότι δήθεν εδώ νοµοθετούµε αυξήσεις
στους λίγους.
Εδώ είναι σαφές και το γνωρίζουν πολύ καλά και ειδικά ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι έχω µια ετήσια δαπάνη, αύξηση, για το νέο µισθολόγιο της ΑΑΔΕ που αφορά τους
πολλούς και όχι τους λίγους. Κι αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά. Στην προκειµένη περίπτωση αναµένουµε όµως και προσδοκούµε αύξηση φορολογικών εσόδων, καλύτερη στόχευση
ελέγχων, γρηγορότερες επιστροφές, πιο ποιοτική και άµεση εξυπηρέτηση των φορολογουµένων.
Η αξιολόγηση όλων µας είναι αναγκαία σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και αξιοκρατίας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν
µπορεί προφανώς να εξαντλείται µόνο στο προσωπικό της ΑΑΔΕ
αλλά πρέπει να επεκτείνεται και στη διοίκησή της. Να σας θυµίσω τι κάναµε εµείς που δεν κάνατε εσείς. Να δούµε λίγο πως
εµείς επιλέξαµε –ο υποφαινόµενος- να ασκήσει τα καθήκοντά
του σε ό,τι αφορά την ανανέωση του συµβολαίου του Διοικητή
ΑΑΔΕ;
Για πρώτη φορά δεν ακολουθήσαµε την πεπατηµένη αλλά
συµπεριλάβαµε ένα ελάχιστο πλαίσιο ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων για τον διοικητή: Στον τοµέα της φοροδιαφυγής µε στόχους εισπράξεων και βεβαίως από ελέγχους. Στον τοµέα του λαθρεµπορίου µε την εισαγωγή ηλεκτρονικών πληρωµών, µε την
εγκατάσταση συστηµάτων που συνδέονται µε τη φορολογική διοίκηση, µε την προµήθεια µέσων δίωξης και διενέργειας ελέγχων. Στον τοµέα των εισπράξεων από τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές. Στον τοµέα αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες µε ανοικτό σύστηµα προσδιορισµού της φορολογητέας
αξίας οικοπέδων και κτισµάτων µε την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση
µητρώων και διαδικασιών. Στον τοµέα αναβάθµιση συστηµάτων
φορολογικής διοίκησης µε αυτοµατοποίηση διαδικασιών, επεξεργασίας πληροφοριών και συµψηφισµό απαιτήσεων και επιστροφών. Στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού µε την
ανάπτυξη συστήµατος στοχοθεσίας σε επίπεδο θέσης. Θέσαµε
στόχους στον Διοικητή της ΑΑΔΕ. Αυτό δεν το είχε κάνει η προηγούµενη κυβέρνηση.
Ακούστηκαν απόψεις για συγκέντρωση και υπερσυγκέντρωση
εξουσιών σε ένα άτοµο, στον Διοικητή της ΑΑΔΕ και ακούστηκαν
αυτά από τον ΣΥΡΙΖΑ, που όπως σας είπαν όλα τα κόµµατα, όχι
µόνο η κυβερνητική πλειοψηφία αλλά όλα τα κόµµατα, εσείς φέρατε την ΑΑΔΕ το 2015 και απλά η ένστασή σας είναι ότι είναι
στην πρώτη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και όχι στη δεύτερη. Αυτός
είναι ουσιαστικά ο έντονος διάλογος µεταξύ των µελών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Υλοποιήσατε δηλαδή πολιτικές που σήµερα πολεµάτε και δεσµευτήκατε για υλοποίηση άλλων
πολιτικών που σήµερα αγνοείτε. Οι αυταπάτες σας καλά κρατούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο µισθολόγιο σηµατοδοτεί
µια αλλαγή κουλτούρας. Προάγει την παραγωγικότητα και την
κατανοµή των ανθρώπινων πόρων, ευθυγραµµίζεται την επίτευξη
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στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ µε τους προσωπικούς στόχους των ανθρώπων της, υπηρετεί ένα σύστηµα
βαθµολόγησης που εντάσσει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση και η επίτευξη στόχων έγκειται πλέον στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των εργαζοµένων οι οποίοι καθίστανται οι θεµατοφύλακες των αρχών µιας σύγχρονης φορολογικής αρχής.
Το όραµα του Υπουργείου Οικονοµικών είναι να οικοδοµήσουµε µια σχέση εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας µε τους πολίτες
και το κοινωνικό σύνολο. Στο χέρι µας είναι να τα καταφέρουµε
µε συνέπεια, πολιτική βούληση και σκληρή δουλειά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου, για να κλείσω
και αυτό το κεφάλαιο, συνοδεύεται και από µια εµπρόθεσµη τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών µε σηµαντικές διατάξεις.
Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ διαγώνια στις βασικότερες
από αυτές: Πρώτον, απαλλάσσονται και για τον µήνα Μάρτιο,
όπως ίσχυε για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, από την
υποχρέωση καταβολής συνολικού µισθώµατος οι µισθωτές συγκεκριµένων επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί έκτακτα
µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε
τον κορωνοϊό.
Δεύτερον, διαγράφονται -και εδώ ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για δεύτερη φορά τον αρµόδιο Υφυπουργό και
τη Γενική Γραµµατέα Φορολογικής Πολιτικής -από τα βιβλία καταγραφής των οικείων κτηµατικών υπηρεσιών και το δηµόσιο δεν
προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας υπό προϋποθέσεις για ακίνητα -ακούστε- τα οποία απαλλοτριώθηκαν το 1924 υπέρ του
Δήµου Σερρών προς αποκατάσταση πυρόπληκτων, εντάχθηκαν
ως πρώην δασικά στο σχέδιο πόλης και βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου, το 1963, ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού Νέου
Παντελεήµονα Πιερίας και βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου
το 1894 ρυµοτοµικού σχεδίου στη Μαλεσίνα αποκατάσταση σεισµοπαθών. Αν λάβετε υπ’ όψιν και το τι συζητήσαµε πρόσφατα
για τη Σαρωνίδα, αντιλαµβάνεστε ότι αυτή η Κυβέρνηση έρχεται
µε ασφάλεια και συνέπεια να λύσει θέµατα και προβλήµατα δεκαετιών. Κι όπως είχα πει και την άλλη φορά στη Βουλή, καµµία
κυβέρνηση δεν τόλµησε να τα κάνει αυτά. Κι εσείς που ήσασταν
στην κυβέρνηση και διαµαρτύρεστε, γιατί δεν τα προχωρήσατε
δεν τα κάνατε. Αυτό προέκυψε και από τη συζήτηση µε τους δηµάρχους τότε.
Δίνουµε λύση µε ασφάλεια και ορθολογισµό συνεπώς σε προβλήµατα που ταλανίζουν αυτές τις περιοχές επί δεκαετίες. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στη Μαλεσίνα η περιοχή οριοθετείται
εντός του εγκεκριµένου µε το βασιλικό διάταγµα του 1894 ρυµοτοµικού σχεδίου. Το ζήτηµα, αν και προϋπήρχε, ήρθε στην επιφάνεια µε την εκκίνηση της κτηµατογράφησης, καθώς το
δηµόσιο προέβαλε στο Κτηµατολόγιο ιδιοκτησιακά δικαιώµατα,
σε ακίνητα που είχαν αποδοθεί για αποκαταστατικούς σκοπούς
στους τότε δικαιούχους λόγω του σεισµού.
Ως αποτέλεσµα, οι κάτοικοι της περιοχής κινδύνευαν είτε να
αναγκαστούν να διεκδικήσουν την περιουσία τους έναντι του δηµοσίου στα δικαστήρια, όντες παρ’ όλα αυτά δικαιωµένοι από το
Κτηµατολόγια, είτε να την απωλέσουν τελεσίδικα για τις περιπτώσεις των κατοίκων που δεν δικαιώθηκαν από το Κτηµατολόγιο.
Με την εν λόγω διάταξη που είναι εις γνώση και συναδέλφων
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δίνεται ένα οριστικό τέλος στις
διεκδικήσεις του δηµοσίου για τους κατοίκους που δικαιώθηκαν
από το Κτηµατολόγιο και παράλληλα ορίζεται µια συγκεκριµένη
διαδικασία, βάσει της οποίας όσοι δεν δικαιώθηκαν από το Κτηµατολόγιο θα έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα προς αξιολόγηση σε ειδικά συστηνόµενη
προς τον σκοπό αυτόν επιτροπή, προκειµένου να εξετάσει και να
αποφανθεί για το σύνολο των εκκρεµών περιπτώσεων εντός του
2021.
Τρίτον, απλουστεύονται, διασαφηνίζονται και τυποποιούνται
οι διαδικασίες και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εγγραφής και
παραµονής των πιστοποιηµένων εκτιµητών στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Η ταχύτερη παραλαβή, η καλύτερη αξιολόγηση και ο άµεσος
έλεγχος των δικαιολογητικών παράλληλα µε τη δηµιουργία ψη-
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φιακής πλατφόρµας υποβολής των δικαιολογητικών θα οδηγήσει, αφ’ ενός στη σηµαντική βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του Δηµοσίου και αφ’ ετέρου θα διασφαλίσει την αξιοπιστία
του µητρώου η χρήση του οποίου αυξάνεται διαχρονικά.
Στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών είναι εγγεγραµµένοι
συνολικά οκτακόσιοι σαράντα πέντε πιστοποιηµένοι εκτιµητές,
φυσικά και νοµικά πρόσωπα οι οποίοι εκπονούν εκτιµήσεις που
άπτονται θεµάτων δηµόσιας περιουσίας και δηµοσίου συµφέροντος. Συνεπώς, αποτελεί βασική προτεραιότητα η διασφάλιση
αξιοπιστίας του Μητρώου των Πιστοποιηµένων Εκτιµητών.
Η Κυβέρνηση, µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία
θωρακίζει την ποιότητα των παρεχόµενων εκτιµητικών υπηρεσιών και συµβάλλει στην εµπέδωση του αισθήµατος εµπιστοσύνης στους πολίτες.
Τέταρτον και τελευταίο, ολοκληρώνεται, υπό την καθοδήγηση
της Γενικής Γραµµατέως κ. Καλύβα -την οποία και θέλω να ευχαριστήσω- το νοµοθετικό πλαίσιο παροχής φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων µε
φορολογική κατοικία στο εξωτερικό.
Υπενθυµίζεται ότι µε διαδοχικά νοµοθετήµατα από τον Δεκέµβριο του 2019 µέχρι σήµερα, παρέχονται σηµαντικά κίνητρα για
τη µεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα φυσικών
προσώπων που επενδύουν στη χώρα, αλλοδαπών συνταξιούχων
και εργαζοµένων, µε εξαιρετικό ενδιαφέρον µέχρι σήµερα. Κάποια στιγµή µπορώ να σας κάνω µια επικαιροποίηση των στοιχείων.
Ειδικότερα, υπενθυµίζω ότι η αρχή έγινε µε τον ν.4646/2019,
που εισήγαγε στη χώρα µας τον θεσµό του διαµένοντος µη κατοίκου, το non dom, για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων
εξωτερικού οι οποίοι πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις
στην Ελλάδα, επωφελούµενοι από εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης του παγκόσµιου εισοδήµατός τους.
Στη συνέχεια ακολούθησε ο ν.4714/2020, που επέκτεινε την
εναλλακτική φορολόγηση εισοδήµατος σε συνταξιούχους του
εξωτερικού οι οποίοι µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
στην πατρίδα µας. Επιπλέον, µε τον ν.4758/2020 θεσπίστηκαν
φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζοµένων και αυτοαπασχολουµένων αλλά και Ελλήνων που έφυγαν
από τη χώρα µας στη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, ώστε να
µεταφέρουν τη φορολογική κατοικία και να δραστηριοποιηθούν
επαγγελµατικά στην Ελλάδα.
Σήµερα µε τη διάταξη της τροπολογίας προχωράµε στη θέσπιση κινήτρων για τη δηµιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα family offices. Στόχος είναι
να δηµιουργηθεί ένα διάφανο και οριοθετηµένο πλαίσιο που θα
απαντά στις ανάγκες φυσικών προσώπων µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών υποθέσεων που σχετίζονται µε τη φορολογική τους κατοικία
στην Ελλάδα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές φορολόγησης αναφορικά µε τη διαχείριση των χρηµατικών
και επενδυτικών ροών και της οικογενειακής τους περιουσίας.
Επισηµαίνεται ότι αυτές οι εταιρείες -και ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε, σε δυο λεπτά- δεν θα µπορούν να επιδιώκουν την εµπορική δραστηριοποίηση και συναφώς την επίτευξη κέρδους,
ενώ θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος µε τον συντελεστή φορολόγησης των εταιρειών που σήµερα είναι 24%.
Ειδικότερα, παρέχονται φορολογικά κίνητρα για τη σύσταση
και τη λειτουργία αυτών των εταιρειών στην Ελλάδα, συµπληρώνοντας το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος. Τα κίνητρα αυτά συνίστανται στον ειδικό τρόπο
προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατός τους µε βάση
τις δαπάνες που πραγµατοποιούν κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
όσων ισχύουν ήδη για τις εµπορικές και βιοµηχανικές εταιρείες
του νόµου του 1967, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα του ΟΟΣΑ
αλλά και τις αρχές της ορθής φορολογικής διακυβέρνησης.
Επιπλέον, η προτεινόµενη ρύθµιση αναµένεται να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στην προσέλκυση περισσότερων φυσικών
προσώπων µε φορολογική κατοικία στο εξωτερικό και θα εφαρµόζεται για όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη ή καθίσταται
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος κατ’ εφαρµογή κειµένων ή ειδικότερων διατάξεων. Παράλληλα, αναµένονται και έµµεσα πολ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα µας όπως τόνωση της οικονοµίας και ενίσχυση της απασχόλησης µέσω των εργαζοµένων
σε εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.
Με τη νέα νοµοθετική πρωτοβουλία η Κυβέρνηση αποδεικνύει
ότι ακόµα και µέσα στη δίνη της υγειονοµικής κρίσης, συνεχίζει
να λειτουργεί µε διορατικότητα και αποφασιστικότητα ολοκληρώνοντας διαρθρωτικές αλλαγές που εκσυγχρονίζουν το νοµοθετικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων και επενδυτών
στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε πέντε λεπτά για την τροπολογία σας.
Ορίστε, κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Απλώς, κυρία Πρόεδρε, θα πρότεινα
να µιλήσει ο κ. Τσακαλώτος.
Κύριε Τσακαλώτο, λέω ότι προτείνω να µιλήσετε εσείς, το λέω
και στην Πρόεδρο, διότι ο άνθρωπος έχει ένα πρόβληµα, πρέπει
να κάνει µια φυσικοθεραπεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχει γίνει συνεννόηση
προηγουµένως, νοµίζω, µεταξύ τους. Δεν υπάρχει πρόβληµα
από το Προεδρείο, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Το σωστότερο είναι να του δώσουµε
όλοι τη θέση µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε, δεν το γνώριζα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Εγώ, τουλάχιστον, παραχωρώ τη δική
µου, χωρίς κανένα αντάλλαγµα για την κριτική που θα ασκήσει
στη συνέχεια ο κ. Τσακαλώτος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Νόµιζα ότι είχατε συνεννοηθεί, κύριε συνάδελφε, γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ωραία. Άρα, έρχεται ο
κ. Τσακαλώτος να µιλήσει. Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υπουργέ,
για την παραχώρηση που κάνετε.
Το λόγο έχει ο κ. Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο σας γι’ αυτή την παραχώρηση.
Διαβάζω: «Μια προαναγγελθείσα κακοκαιρία -και µάλιστα όχι
τόσο έντονη- αποδείχθηκε αρκετή για να δειχθεί και πάλι η ολιγωρία του κρατικού µηχανισµού. Τα ερωτήµατα αυτονόητα.
Ποιος φταίει που η προαναγγελθείσα χιονόπτωση έγινε αιτία να
κλείσει ο βασικότερος δρόµος της χώρας µας, που συνδέει τη
βόρεια και τη νότια Ελλάδα; Γιατί η Kυβέρνηση ολιγώρησε και
πάλι να αντιµετωπίσει µια συνηθισµένη κακοκαιρία; Η απάντηση
είναι µια λέξη: Ανικανότητα».
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µια λαϊκίστικη
ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της Νέας Δηµοκρατίας το 2017.
Τι ακριβώς ισχυρίζεστε; Ισχυρίζεστε ότι τότε λαϊκίζατε και βγάζατε τέτοιες ανακοινώσεις, αλλά τώρα έχετε δει το φως και έχετε
αλλάξει και δεν βγάζετε τέτοιες ανακοινώσεις; Ότι αν υπήρχε το
2017 το επιτελικό κράτος, που υπάρχει τώρα, δεν θα είχε κλείσει
ο δρόµος; Ότι το επιτελικό κράτος είναι τέτοιο που δεν χρειάζεται νέο προσωπικό στην πολιτική προστασία, δεν χρειάζεται νέο
προσωπικό στα νοσοκοµεία, στα µέσα µαζικής µεταφοράς; Και
δεν χρειάζεται, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Χατζηδάκη, ούτε καν
στον ΕΦΚΑ. Μόνο κάποιους µάνατζερ χρειάζεται για να βγάλουµε τις συντάξεις πιο γρήγορα.
Πόσες φορές λαϊκίσατε στη δική µας κυβέρνηση και για τις
Πρέσπες και για τους δρόµους και για µια εποχική γρίπη, όπου
ζητήσατε και την παραίτηση του κ. Ξανθού, όταν είχαν σκοτωθεί
είκοσι άνθρωποι; Ήταν τραγωδία, αλλά µικρότερη από τον µέσο
όρο των προηγούµενων χρόνων. Πόσες φορές λαϊκίσατε και
τώρα θεωρείτε ότι εµείς λαϊκίζουµε όταν σας κάνουµε αντιπολίτευση;
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Για το επιτελικό κράτος θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να έρθετε
εδώ και να πείτε µια συγγνώµη, για αυτό που τράβηξε ο κόσµος
τις τελευταίες είκοσι τέσσερις, τριάντα έξι ώρες; Τίποτα δεν
έχετε να πείτε; Όλα καλά έγιναν; Εντυπωσιάζοµαι. Πραγµατικά
εντυπωσιάζοµαι.
Για το νοµοσχέδιο που έχουµε µπροστά µας, παρ’ όλα αυτά
που είπε κ. Σταϊκούρας, διαφώνησαν όλοι οι φορείς. Μπορεί να
έχουν άδικο οι φορείς, αλλά κάτι λέει αν διαφωνούν όλοι, κάπως
πρέπει να το ερµηνεύσετε. Μήπως υπάρχουν εύλογες κριτικές;
Αλλά και να µην είναι εύλογες, µήπως οι κριτικές που υπάρχουν
είναι λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης; Μήπως οι εργαζόµενοι και οι
εργαζόµενες αισθάνονται ότι δεν θα είναι δίκαιο το καινούργιο
σύστηµα, δεν θα έχει διαφάνεια, θα είναι ενός ανδρός αρχή και
άρα δεν εµπιστεύονται αυτές τις αλλαγές και άρα να συζητήσετε
µαζί τους, µαζί µας, για να δούµε πώς αυτό µπορεί να λυθεί;
Δεν ήσασταν, κύριε Σταϊκούρα, στην επιτροπή. Είπα ένα παράδειγµα, να το ξαναπώ για να το ακούσετε και εσείς. Στο τέλος
του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα οι επιχειρήσεις, τα εργοστάσια ξέφυγαν και είπαν ότι δεν θέλουν την πληρωµή µε το
κοµµάτι. Γιατί; Διότι παρουσιάστηκε το φαινόµενο ότι όταν πληρώνεται κάποιος µε το κοµµάτι, σε ατοµική βάση δηλαδή, χαλάει
η συνεργασία. Είναι ένα µηχάνηµα, το έχουµε οι δυο µας το µηχάνηµα και προφανώς δεν θα σας βοηθήσω εσάς όταν δυσκολευτείτε ούτε θα σας δώσω την τεχνογνωσία µου, γιατί θέλω να
κάνω περισσότερα κοµµάτια από ό,τι κάνετε εσείς.
Και υπάρχει µια µεγάλη βιβλιογραφία για αυτό το θέµα. Μπορείτε να διαβάσετε στο Harvard Business Review µια πολύ µεγάλη συζήτηση για τα προβλήµατα, όταν υπάρχει πληρωµή µε
το κοµµάτι. Άρα, εκτός από τον ανταγωνισµό χρειαζόµαστε και
τη συνεργασία για να βρούµε τη σωστή ισορροπία µεταξύ του
ανταγωνισµού και της συνεργασίας, πόσω µάλλον όταν η συζήτηση δεν είναι για ένα εργοστάσιο, όταν είναι για τον δηµόσιο
τοµέα, που είναι ο κατεξοχήν χώρος που θα θέλαµε να υπάρχει
συνεργασία, µια αίσθηση της δηµόσιας υπηρεσίας, µια αίσθηση
του κοινού εγχειρήµατος.
Κατ’ αρχάς, κύριε Σταϊκούρα, δεν ήσασταν ο πρώτος που
έκανε σύµβαση µε τον κ. Πιτσιλή µε στόχους για έσοδα και µε
στόχους για όλα αυτά που είπατε -κοιτάξτε τα Πρακτικά, θα το
βρείτε- αλλά δεν είναι αυτό το βασικό. Το βασικό είναι ότι υπήρχε
στο δηµόσιο ένα θεσµικό πλαίσιο και για την αξιολόγηση των
υπαλλήλων και για την τοποθέτηση ή επιλογή προϊσταµένων και
για µια µισθολογική εξέλιξη. Και έρχεστε εσείς σε αυτό που
ισχύει για όλο το δηµόσιο και νοµοθετείτε για την ΑΑΔΕ, µια αρχή
που λέει ότι µε επιλογή του διοικητή όλα αυτά µπορούν να αλλάξουν.
Και να µη γελιόµαστε, πού είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης -δεν
µιλάω για τον κ. Πιτσιλή, το ξεκαθάρισαν και οι δικοί µας οµιλητές, δεν είναι θέµα του κ. Πιτσιλή, αλλά του διοικητή- ποιος είναι
ο φόβος των υπαλλήλων; Είναι ότι υπαλλήλους που συµπαθούµε
θα τους βάλουµε σε θέση που έχει µεγάλη βαθµολογία και υπαλλήλους που είτε δεν τους συµπαθούµε ή είναι σε αυτή τη θέση
και δεν είναι αρεστοί, δεν κάνουν τη δουλειά µας θα τους πάµε
σε άλλη δουλειά µε λιγότερη βαθµολόγηση, µε λιγότερο µισθό.
Εγώ λέω να κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση για αυτά. Σήµερα
το πρωί και την προηγούµενη εβδοµάδα ο Αλέξης Τσίπρας, ο
Πρόεδρος µας, είχε κάνει µια πρόταση για την ΕΡΤ, που λέει ό,τι
έγινε, έγινε. Εµείς προφανώς θεωρούµε ότι εσείς αντιµετωπίζετε
την ΕΡΤ µε πολύ κακό τρόπο. Εσείς θεωρείτε ότι το κάναµε εµείς
χειρότερα. Και λέει ο Πρόεδρος µας, παρ’ όλο που έχω αυτή την
άποψη, να βάλουµε µια γραµµή και να δούµε πώς µπορούµε συναινετικά να υπάρχει µια διοίκηση στην ΕΡΤ, που να έχει την εµπιστοσύνη της Πλειοψηφίας της Βουλής. Δεν απαντήσατε.
Λέω εγώ κάτι παρόµοιο για την ΑΑΔΕ. Προσέξτε. Δεν είµαι εγώ
γενικά της συναίνεσης. Δεν λέω, δηλαδή, ότι µπορούν να τα
βρουν τα κόµµατα της Βουλής για τα εργασιακά ή για τις ιδιωτικοποιήσεις ή για τις προτεραιότητες της ανάπτυξης ή πώς θα
αντιµετωπίσουµε το περιβάλλον. Θεωρώ ότι υπάρχει χάσµα ανάµεσά µας.
Για την ΑΑΔΕ, όµως, δεν θα µπορούσαµε να έχουµε µια παρόµοια πρόταση; Να υπάρχει, για παράδειγµα, το µοντέλο του Γραφείου του Προϋπολογισµού της Βουλής µε στελέχη που θα
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παρακολουθούν πώς λειτουργεί η ΑΑΔΕ, αν ο φόβος της αδιαφάνειας και της αυθαιρεσίας είναι υπερβολικός, αν έχει κάποια
βάση, δεν έχει κάποια βάση. Θα µπορούσαµε να κάνουµε αυτή
τη συζήτηση.
Και εδώ, όµως, έχουµε µια διαφορά και φαίνεται στον τρόπο
που νοµοθετείτε. Εµείς και µε την ΑΑΔΕ και µε το ΤΑΙΠΕΔ και µε
το ΤΧΣ σε όλη τη διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς, όπως
σωστά είπατε, κύριε Σταϊκούρα, δεν εµπεδώσαµε αυτό που ήθελαν οι θεσµοί, αυτό το νοµοσχέδιο που κατεβάσατε, γι’ αυτό καθυστερήσαµε.
Το πιο σοβαρό, όµως, είναι το εξής: Επειδή οι θεσµοί και εσείς
έρχεστε µε ιδεολογία και ανάλυση µιας παλιάς κοπής, της χρυσής εποχής του νεοφιλελευθερισµού ότι το µόνο πρόβληµα αυθαιρεσίας, διαφθοράς έρχεται από την κυβέρνηση και άρα
πρέπει να προστατευθεί από την πολιτικοποίηση που λένε οι θεσµοί, η ΑΑΔΕ, το ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΧΣ, δεν βλέπετε και δεν έβλεπαν
οι θεσµοί ότι ο κίνδυνος σ’ αυτούς τους θεσµούς δεν είναι µόνο
από την κυβέρνηση, είναι και από τα ιδιωτικά συµφέροντα. Η µεγάλη θεωρία της νεοκλασικής παράδοσης της δηµόσιας επιλογής έχει ένα τυφλό σηµείο. Δεν βλέπει, δηλαδή, ότι και σε µια
ανεξάρτητη αρχή, που έχεις εµποδίσει τον Υπουργό σωστά να
παρεµβαίνει στην καθηµερινή πρακτική, αφήνεις ανοιχτό σε ιδιωτικά συµφέροντα, όπως είπε ο κ. Αυγενάκης και θα το χρησιµοποιήσω και εγώ, να παίζουν µπάλα. Και αυτή είναι µια µεγάλη
διαφορά.
Γι’ αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγµή στο νοµοσχέδιο σας,
πραγµατικά, δεν το βλέπω και δεν έχετε απαντήσει. Νοµίζω ο κ.
Αλεξιάδης είπε και στην επιτροπή και στην οµιλία του σήµερα ότι
το IRS δίνει περισσότερο λόγο στο Κογκρέσο, το Ireland Revenue, το βρετανικό αντίστοιχο, δίνει περισσότερη λογοδοσία στη
Βουλή των Κοινοτήτων; Θεωρώ πως ναι. Άρα, αυτό θα µπορούσε
να ήταν µια συζήτηση αν θέλατε µια ανεξάρτητη αρχή, αλλά µια
ανεξάρτητη αρχή που δίνει λόγο, που µπορεί να την ελέγχουν.
Γιατί αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει αυτό. Στο δικό µας το νοµοσχέδιο δεν υπήρχε. Σωστά το λέτε. Ήταν υπό πίεση, το είπε και ο κ.
Αλεξιάδης, αλλά δεν έχουµε την ιδιοκτησία αυτού του νοµοσχεδίου. Δεν ήταν καν δική µας έµπνευση.
Αν θέλουµε, όµως, να κάνουµε µια συζήτηση, µπορούµε να κόψουµε τα πέντε, έξι κοµµάτια της δηµόσιας ζωής που µπορεί να
βρεθεί συναίνεση -όχι για την οικονοµική πολιτική, αλλά τη διαχείριση- και να δούµε πώς ελέγχεται. Αυτή είναι η κριτική που
σας κάνουµε. Και αυτό εξηγεί γιατί οι φορείς είναι τόσο εναντίον,
γιατί δεν σας εµπιστεύονται και ίσως δεν θα εµπιστεύονταν και
εµάς, γιατί δεν θεωρούν ότι καλύπτονται από την αυθαιρεσία της
ηγεσίας. Εκτός εάν έχετε ένα αντεπιχείρηµα και θεωρείτε ότι το
IRS και το Ireland Revenue δεν ελέγχονται όσο λέτε. Θεωρώ ότι
κάνετε λάθος και αν το κοιτάξετε, θα το δείτε.
Άρα, έχουµε ένα επιτελικό κράτος, το οποίο επιτρέπει κανόνες
που µπορεί να τους εκµεταλλευτούν τα ιδιωτικά συµφέροντα,
ένα επιτελικό κράτος που ουσιαστικά θέλει τη συγκέντρωση,
θέλει τον αυταρχισµό, δεν θέλει τη λογοδοσία και δεν θέλει καν
τη δηµοκρατική διαδικασία που χρειάζεται. Δεν φτιάχνεις έτσι
δηµόσιο τοµέα, γιατί για να φτιάξεις µια ΑΑΔΕ που υπάρχει εµπιστοσύνη, που υπάρχει αυτό που λένε οι Γάλλοι «esprit de
corps», που υπάρχει ένα αίσθηµα ότι είµαστε µια οµάδα και δουλεύουµε µαζί για έναν σηµαντικότατο στόχο, την πάταξη της φοροδιαφυγής, πρέπει να µην υπάρχουν τόσο µεγάλες διαφορές
εισοδηµατικές. Σας δίνω το παράδειγµα, για το κοµµάτι. Άρα, δεν
συζητάµε αν µπορεί να υπάρχουν κάποια bonus, αλλά λένε πόσο
διαφορετικά πρέπει να είναι αυτά, πόση διαφοροποίηση µπορεί
να υπάρχει σε έναν εργαζόµενο σε σχέση µε µια άλλη εργαζόµενη.
Δεύτερον, δεν µπορεί να υπάρχει τόση διαφοροποίηση εντός
του δηµοσίου τοµέα, δηλαδή να είναι άλλη η µισθολογική εξέλιξη
ελεγκτή στη ΑΑΔΕ του Υπουργείου Οικονοµικών, του Υπουργείου Οικονοµίας, του Υπουργείου Μεταφορών.
Και τρίτον, πρέπει να υπάρχει η διαφάνεια και η λογοδοσία.
Και για εσάς, µαζί µε τους θεσµούς που µας πίεσαν, επειδή δεν
πιστεύετε, δεν βλέπετε ότι δεν είναι η πηγή αδιαφάνειας, διαφθοράς, συντεχνίας µόνο το κράτος και η κυβέρνηση, αλλά είναι και
τα ιδιωτικά συµφέροντα, είναι ένα τυφλό σηµείο, που σηµαίνει
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ότι δεν θα έχουµε ριζικές αλλαγές στο πώς δουλεύει η ΑΑΔΕ.
Και τέλος, αυτό είναι απλώς ένα κοµµάτι της γενικής κατάπτωσης του επιτελικού σας κράτους. Τη βλέπουµε την αποτυχία παντού και φτάνουµε στο σηµείο πάντα να φταίνε οι άλλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ,
τα παιδιά που µαζεύονται στις πλατείες, οι φοιτητές που δεν θέλουν την αστυνοµία µέσα στα πανεπιστήµια και πάει λέγοντας.
Νοµίζω ότι το θέµα της δηµοκρατίας είναι εξαιρετικά σηµαντικό και µας εκπλήσσει όλους ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει
ζητήσει προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση για τη δηµοκρατία δεν ξέρω τι έγινε µε τη συνάντηση που είχε σήµερα µε τον Πρόεδρο της Βουλής- και ακόµα δεν έχετε ανακοινώσει αυτή τη
συζήτηση. Είναι ολισθηρός αυτός ο δρόµος για τη δηµοκρατία,
για τη Βουλή και για τον κοινωνικό ιστό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Με την
ευκαιρία θα καταθέσω στη συνέχεια και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κύριε συνάδελφε, είναι γνωστό ότι έχουµε µεγάλες ιδεολογικές
διαφορές, αλλά έχουµε και σηµαντικές διαφορές στο πώς αντιλαµβανόµαστε την πολιτική τακτική. Εσείς είστε λόγια, λόγια,
λόγια. Εµείς είµαστε πράξεις. Ο πολιτικός κρίνεται στις πράξεις
και όχι στα λόγια. Εσείς, όπως επαναλάβετε πολλές φορές στη
συζήτηση σας, είστε συζήτηση, συζήτηση, συζήτηση. Εµείς είµαστε της λογικής: ακούµε, ενσωµατώσουµε, βελτιώνουµε, διορθώνουµε, εµπλουτίσουµε. Γι’ αυτό και θα καταθέσω συγκεκριµένες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν ακούσµατα
φορέων στην επιτροπή.
Είπατε ότι όλοι οι φορείς ήταν αντίθετοι στην ακρόαση φορέων και ότι όλα αυτά που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας
το αποδεικνύουν. Εγώ έχω µια ανακοίνωση εδώ, δεν την είπα
αναλυτικά, υπέθετα ότι την είχατε διαβάσει. Δηµιουργείται για
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πρώτη φορά ειδικό µισθολόγιο, υπάρχουν αυξήσεις του πραγµατικού µισθού, επιλύεται το µισθολογικό θέµα των νέων υπαλλήλων, αντιµετωπίζονται στρεβλώσεις, παγιώνεται το κίνητρο
επίτευξης στόχων. Αυτά δεν τα λέµε εµείς, εφοριακοί τα λένε.
Και τρίτη και τελευταία παρατήρηση. Κύριε Τσακαλώτο, δεν
απαντήσατε σε αυτό που εγώ είπα για εσάς. Δεν ήσασταν Υπουργός Οικονοµικών το 2017 - 2019; Δεν είχατε δεσµευθεί από το
2017 να καταθέσετε ένα νοµοσχέδιο που να έχει βαθµολόγιο, µισθολόγιο και αξιολόγηση στην ΑΑΔΕ; Σε κάθε αξιολόγηση από
τον Μάρτιο του 2017…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Σας είπα ότι τα βρήκαµε µε τους
θεσµούς, γι’ αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τότε γιατί
δεν το βγάζατε από το µνηµόνιο; Εσείς το υπογράψατε το τρίτο
µνηµόνιο. Το τρίτο µνηµόνιο είναι δικό σας, αποκλειστικά δικό
σας.
Και φτάσαµε το καλοκαίρι του 2019 και συνέχιζε αυτό το κείµενο να είναι µέσα. Σας αρέσει η συζήτηση συνεπώς. Από το
2017 µέχρι το 2019 τι κάνατε; Πόσες φορές συζητήσατε; Πόσες
φορές καλέσατε την τότε αξιωµατική αντιπολίτευση για συζήτηση; Πόσες φορές συζητήσατε µε τους εργαζόµενους στην
ΑΑΔΕ, την οποία ΑΑΔΕ εσείς την φτιάξατε, για την ακρίβεια ο κ.
Βαρουφάκης, που µόλις ήρθε.
Και κάτι ακόµα. Σας ζητώ για ακόµα µια φορά να µας πείτε
ποια ήταν η πρότασή σας. Μπορούµε να την έχουµε, σας παρακαλώ, στη Βουλή την εισήγηση σας; Γιατί άκουσα εδώ από το
Βήµα την κριτική στην πρόταση της Κυβέρνησης. Υποθέτω δύο
χρόνια είναι αρκετά για να νοµοθετήσετε εσείς. Μπορεί να µην
προλάβατε να το φέρετε στη Βουλή, αλλά κάτι θα είχατε έτοιµο.
Μπορείτε να καταθέσετε, σας παρακαλώ, τώρα στα Πρακτικά
την πρότασή σας µετά από δύο χρόνια προσωπικών δεσµεύσεών
σας προς τους θεσµούς για βαθµολόγιο, µισθολόγιο και αξιολόγηση; Αν δεν το καταθέσετε συγγνώµη αλλά αποδεικνύεται ότι
η συζήτηση είναι άνευ ουσίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΜέΡΑ25.
Θα σας ζητήσω συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, αλλά είχα ήδη ανακοινώσει τον κ. Χατζηδάκη, για να κάνει µια πεντάλεπτη τοποθέτηση επί της τροπολογίας που έχει καταθέσει και αµέσως µετά
ο λόγος είναι δικός σας.
Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Είχα δώσει τη θέση µου, κύριε Βαρουφάκη, στον κ. Τσακαλώτο και σας ευχαριστώ που µου δίνετε και
εσείς τη δική σας.
Πρέπει να παρουσιάσω για λόγους τάξεως την τροπολογία
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την
οποία έγινε συζήτηση σε µεγάλο µέρος της επ’ ευκαιρία επερωτήσεως του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή στη Βουλή. Θα το κάνω όσο
πιο σύντοµα γίνεται, για να µην καταχρώµαι του χρόνου σας και
γι’ αυτόν τον λόγο θα παραµείνω και όσο περισσότερο γίνεται
στο γραπτό κείµενο που έχω µπροστά µου.
Η τροπολογία καλύπτει βασικά δύο ζητήµατα, αφ’ ενός την καταβολή µιας εθνικής σύνταξης έναντι µέχρι να ρυθµιστεί το θέµα
της καταβολής της οριστικής συντάξεως, µέχρι να επιταχυνθούν
οι διαδικασίες και αφ’ ετέρου διευρύνει τη βεντάλια των µέτρων
για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Στο πρώτο άρθρο προβλέπει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση προκαταβολή σύνταξης έως και 384 ευρώ, το ύψος δηλαδή
της εθνικής σύνταξης σε όσους ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ έχουν
ήδη υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης για διάφορους λόγους, ώστε να έχουν ένα εισόδηµα µέχρι
την απονοµή πρώτα της προσωρινής και τελικά της οριστικής
σύνταξης.
Θέλουµε να γίνει αυτό γρήγορα και γι’ αυτό προβλέπεται µια
απλή και σε µεγάλο βαθµό αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, στη
βάση είτε στοιχείων που τηρούνται στον ΕΦΚΑ είτε µε υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου. Όπως σηµείωσα και την Παρασκευή, δεν θέλουµε να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Δεν ισχυριζόµαστε ότι λύνεται το θέµα αλλά υπάρχει µια ανακούφιση για
τους ανθρώπους που ο ΕΦΚΑ, το δηµόσιο, τους χρωστάει για
έναν χρόνο ή για δύο χρόνια ή για τρία χρόνια ή για τέσσερα
χρόνια. Δεν τιµά γενικότερα το πολιτικό σύστηµα, όλες τις κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει µέχρι τώρα το ότι υπάρχει µια
καθυστέρηση ως προς αυτό το ζήτηµα και γι’ αυτό κινούµαστε
µε αυτόν τον τρόπο. Ξαναλέω, δεν κοµπάζουµε. Είναι ένα µέτρο
ανακούφισης και παράλληλα µε δέκα µέτρα που έχουµε ανακοινώσει στη συνέχεια άλλων ήδη ψηφισθέντων µέτρων θα επιδιώξουµε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τόσο για την προσωρινή
όσο και για την οριστική σύνταξη.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΕΦΚΑ, µπορεί σε δύο µήνες
περίπου να χορηγηθεί η προκαταβολή αυτή.
Στο πλαίσιο των µέτρων για τη στήριξη του ΕΦΚΑ σε αυτή την
κρίσιµη φάση φέρνουµε και ρύθµιση µε την οποία απαγορεύονται πλήρως οι µετατάξεις από τον ΕΦΚΑ σε άλλους οργανισµούς.
Σε σύνολο οκτώµισι χιλιάδων εργαζοµένων έχουν ζητήσει µετάταξη χίλιοι. Εννοώ µόνο τις τελευταίες µέρες, για να είµαι ακριβής. Ο αριθµός µπορεί να είναι και µεγαλύτερος. Αντιλαµβάνεστε
ότι εάν δεχθούµε αυτές τις µετατάξεις, θα δηµιουργηθεί τεράστιο πρόβληµα στον ΕΦΚΑ και εάν αρχίσουµε να κάνουµε εξαιρέσεις, αντιλαµβάνεστε ότι θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου.
Φαντάζοµαι ότι αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι
του ΕΦΚΑ.
Εκτός αυτών των ρυθµίσεων, µε αυτή την τροπολογία παρατείνουµε περαιτέρω, έως τις 31 Δεκεµβρίου, την προθεσµία για
την καταβολή οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών,
αυτοαπασχολούµενων και ελευθέρων επαγγελµατιών. Η ρύθµιση
είναι σε αρµονία µε αντίστοιχες ρυθµίσεις του Υπουργείου Οικονοµικών. Προβλέπουµε την αποπληρωµή των οφειλών είτε σε σα-
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ρανταοκτώ µηνιαίες δόσεις µε επιτόκιο 2% είτε σε εικοσιτέσσερις δόσεις άτοκα. Δεν είναι κάτι καινούργιο, το έχουµε ανακοινώσει ήδη από την περασµένη εβδοµάδα. Το εξηγώ, για να µη
δηµιουργηθεί κάποια σύγχυση. Και είναι ακριβώς ό,τι παρουσιάσαµε την περασµένη βδοµάδα, απλώς το λέω µε µεγαλύτερη
συντοµία σήµερα.
Παρατείνουµε και τον Μάρτιο τον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
που έχει αποδειχθεί πολύτιµο εργαλείο στην προσπάθεια για τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας. Καλύπτουµε µε τις διατάξεις
για την αναστολή συµβάσεων εργασίας και τους εργαζοµένους
που έχουν προσληφθεί µέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2021 σε κλειστές ή πληττόµενες επιχειρήσεις. Επεκτείνουµε την κάλυψη των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισµό για τα τουριστικά καταλύµατα δωδεκάµηνης λειτουργίας που εµφάνισαν πτώση τζίρου τουλάχιστον 70% κατά το
περασµένο έτος. Ανοίγουµε τον δρόµο για να πάρουν αποζηµίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ή καλλιτέχνες σε συνέχεια αντίστοιχων αποφάσεων για
την περίοδο Νοεµβρίου - Δεκεµβρίου 2020. Επεκτείνουµε και
στους διανοµείς κινηµατογραφικών ταινιών την οικονοµική ενίσχυση που είχαµε προβλέψει για θέατρα, κινηµατογράφους,
µουσικές σκηνές και χώρους παραστάσεων. Προβλέπουµε την
παροχή έκτακτης αποζηµίωσης µέσω ΟΑΕΔ για τον Ιανουάριο
και τον Φεβρουάριο για τους εποχικά εργαζόµενους στον κλάδο
του τουρισµού και επισιτισµού που δεν έχουν δικαίωµα επαναπρόσληψης και δεν έχουν λάβει επιδότηση ανεργίας από τον Σεπτέµβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021.
Επίσης, υπάρχει µία ρύθµιση για την αναβάθµιση της επικοινωνίας του Υπουργείου και των εποπτευόµενων από το Υπουργείο οργανισµών µε το κοινό, ιδιαίτερα λόγω του κορωνοϊού και
των δυσκολιών, οι οποίες προκύπτουν. Έτσι, σε συνέχεια αντίστοιχων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί τον τελευταίο
χρόνο και µε βάση το άρθρο 32 του ν.4412/2016, στο οποίο παραπέµπει η συγκεκριµένη ρύθµιση, µπορούν να γίνονται αναθέσεις έτσι ώστε να αναβαθµιστούν οι ιστοσελίδες των
εποπτευόµενων οργανισµών, τα τηλεφωνικά κέντρα και γενικότερα όλοι οι µηχανισµοί επαφής, επικοινωνίας, ενηµέρωσης των
εργαζοµένων, των ανέργων και των ασφαλισµένων, για να µπορέσουµε µε αυτό τον τρόπο να είµαστε σε µια καλύτερη επαφή
µε τον πολίτη.
Αυτά έχω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύουµε ότι η αυτή τροπολογία είναι η
σαφής οµολογία της αποτυχίας της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να αντιµετωπίσει αυτό το τραγικό πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων, που η ίδια πολλαπλασίασε, αλλά και η
οµολογία της αδυναµίας να τα αντιµετωπίσει και στο µέλλον.
Συγκεκριµένα ερωτήµατα: Πρώτα απ’ όλα, για πόσους τελικά
υπολογίζετε ότι θα δοθεί; Γιατί εµείς, µε τις εκτιµήσεις που
έχουµε και µε βάση αυτούς που τελικά εξαιρούνται, µιλάµε για
πενήντα χιλιάδες περίπου, άρα ένας στους τέσσερις που περιµένουν να λάβουν σύνταξη.
Σηµείο δεύτερο και δεύτερο ερώτηµα, στο οποίο θα θέλαµε
µία απάντηση. Με βάση την εµπειρία, ένα 20% απορρίπτεται από
τα αιτήµατα. Και είναι πολύ καλόπιστοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα
υποβάλουν αιτήµατα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή µια πλατφόρµα, είναι οριακές καταστάσεις από τη διαδοχική ασφάλιση
µέχρι τα πλασµατικά έτη και τον υπολογισµό. Τι θα γίνει µε αυτούς τους ανθρώπους και µάλιστα χαµηλοσυνταξιούχους, όταν
θα έρθει το δηµόσιο µετά από ένα διάστηµα να ζητάει πίσω αχρεωστήτως τα ποσά;
Σηµείο τρίτο: συντάξεις για άτοµα µε αναπηρία. Αυτή τη
στιγµή σε lockdown -επειδή πάτε σ’ ένα µέτρο που θα είναι και
για το µέλλον- είναι κλειστά τα ΚΕΠΑ. Τι θα γίνει µε αυτούς τους
ανθρώπους; Τι έχετε προβλέψει;
Σηµείο τέταρτο. Λέτε ότι απαγορεύονται οι µετατάξεις και οι
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αποσπάσεις. Πότε θα προχωρήσετε σε προσλήψεις, γιατί τελικά
ο κίνδυνος εδώ -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- για να µην
είναι ένας πλήρης εµπαιγµός αυτή η τροπολογία για τους συνταξιούχους, είναι να προσανατολιστούν πόροι και στελέχη σ’
αυτό το νέο σύστηµα που επιβάλλετε µε αυτό το έκτακτο επίδοµα, που είναι ένα αντίδωρο φτώχειας τελικά, και να στερήσετε
τους πόρους και τα στελέχη όσον αφορά την πραγµατική απονοµή των προσωρινών και µονίµων συντάξεων. Άρα, θα προχωρήσετε σε προσλήψεις; Πώς θα επιταχύνετε;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Κατρίνης έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας απευθύνω ένα ευθύ ερώτηµα.
Σας ρώτησα και την Παρασκευή, αλλά δεν απαντήσατε. Μάλιστα,
µου προξένησε εντύπωση ότι ενώ δεν απαντήσατε, φρόντισαν
έγκριτες εφηµερίδες, όπως η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» του Σαββάτου να
γράψουν, αν και σήµερα το διόρθωσε, ότι στα µέτρα τα οποία
έχετε εξαγγείλει περιλαµβάνεται και η µετάθεση των εισφορών
και των υποχρεώσεων από την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ του 2017,
2018, του 2019.
Εγώ σας ρώτησα την Παρασκευή ευθέως και δεν απαντήσατε.
Αφορά οκτακόσιες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες µε χρεωστικό κατά µέσο όρο 1.500 ευρώ ο καθένας. Λήγει η προθεσµία
στις 31 Μαρτίου και σας ρώτησα εάν θα τη µεταθέσετε. Δεν µου
απαντήσατε.
Το είδα το Σάββατο στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Σήµερα, όλος ο
Τύπος λέει ότι το έχετε εξαγγείλει και θα ισχύσει. Επειδή, νοµίζω,
κύριε Υπουργέ, ότι ξέρω να διαβάζω, το διάβασα και στην σελίδα
20 της αιτιολογικής έκθεσης της τροπολογίας, που λέει ότι περιλαµβάνεται και η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούµενων ετών. Εδώ είναι, κύριε Πρόεδρε, η αποθέωση της
επικοινωνιακής προπαγάνδας της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
Στην τροπολογία που έχει φέρει ο κ. Χατζηδάκης, κάνει ρητή
αναφορά στο άρθρο 32 -όντως- και µετατίθενται οι ηµεροµηνίες,
στο άρθρο του 4756, αλλά στο άρθρο 71 του ίδιου νόµου που
αφορά την καταβολή δόσεων εκκαθάρισης 2017, 2018, 2019 και
τις µεταθέτει για τις 31 Μαρτίου του 2021 δεν υπάρχει καµµία
αναφορά στη διάταξη νόµου της τροπολογίας που φέρνει ο κ.
Χατζηδάκης.
Απλώς, οκτακόσιες χιλιάδες επαγγελµατίες που µας ακούν
τώρα, µε κλειστά µαγαζιά, κύριε Πρόεδρε, σήµερα που µιλάµε,
υποχρεούνται σε έναν µήνα από τώρα, να πληρώσουν την πρώτη
δόση απ’ αυτά τα χρεωστικά.
Σήµερα, όλα τα sites διαφηµίζουν ότι η Κυβέρνηση το φέρνει,
η αιτιολογική έκθεση τροπολογίας το αναφέρει, η διάταξη νόµου
δεν το λέει και ερωτώ ευθέως: Κύριε Υπουργέ, θα το φέρετε σήµερα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ναι ή όχι; Ή θα αναγκάσετε οκτακόσιες χιλιάδες επαγγελµατίες να πληρώσουν µέχρι το
τέλος Μαρτίου;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Βιλιάρδος έχει
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνουµε -εµείς τουλάχιστον- πως θέλετε να λύσετε το πρόβληµα των συντάξεων µε την εθνική σύνταξη, που πιθανότατα θα την αφήσετε για πάντα. Δεν βλέπουµε
να αλλάζει ποτέ. Από την πρώτη ηµέρα που το είπατε καταλάβαµε ότι αυτός είναι ο τρόπος για να το λύσετε. Το ίδιο κάνατε
µε την ΔΕΗ, όπου αυξήσατε τότε τις τιµές, όταν είχατε την τύχη
να µειωθούν οι τιµές στην ενέργεια διεθνώς και να λήξουν τα
ΝΟΜΕ.
Έχω, όµως, ορισµένες απορίες, εάν µπορείτε να τις απαντήσετε. Η µία είναι τι ακριβώς εννοείτε µε την υπεύθυνη δήλωση
που γράφετε. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γράφει η υπεύθυνη δήλωση; Πώς θα επιβεβαιώνεται; Όποιος κάνει υπεύθυνη δήλωση
θα παίρνει την προκαταβολή;
Η επόµενη ερώτηση είναι: Πόσο εκτιµάτε ότι θα είναι το ποσό
που θα χρειαστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους; Εµείς
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το κοιτάξαµε, βρήκαµε εκτιµήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους για διάφορα άλλα από το δικό σας νοµοσχέδιο, αλλά
καµµία εκτίµηση σε σχέση µε τις συντάξεις αυτές που θα δώσετε.
Τώρα, αυτό το ποσό που θα δοθεί έχει, αλήθεια, προβλεφθεί
στον προϋπολογισµό; Αν έχει προβλεφθεί, πού υπάρχει; Δεν το
έχουµε δει πουθενά. Βέβαια, ο προϋπολογισµός είναι για τα
σκουπίδια έτσι κι αλλιώς, αλλά τουλάχιστον να ξέρουµε τι σηµαίνει το συγκεκριµένο ποσό και πόσο ακόµη θα επιβαρυνθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Βιλιάρδο.
Κύριε Υπουργέ, µία σύντοµη απάντηση, για να δώσουµε τον
λόγο στον κ. Βαρουφάκη, σας παρακαλώ πολύ. Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στους
συναδέλφους πολύ σύντοµα.
Έχει δηλωθεί αυτό, ότι υπάρχουν εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εκκρεµείς κύριες συντάξεις. Το 2019, για να έχουµε µία τάξη
µεγέθους, ήταν εκατόν ενενήντα χιλιάδες. Νοµίζω ότι ούτε εσείς
ούτε εµείς πρέπει να υπερηφανευόµαστε γι’ αυτό, απλώς το λέω
συγκριτικά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ήταν εκατόν είκοσι
πέντε χιλιάδες , κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ήταν εκατόν ενενήντα χιλιάδες και
ένα εκατοµµύριο πενήντα εννέα χιλιάδες συνολικά εκκρεµείς
συνταξιοδοτικές υποθέσεις, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Αυτοί
είναι αριθµοί και δεν διαψεύδονται.
Από τις εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες, οι πενήντα χιλιάδες περίπου έχουν πάρει προσωρινή σύνταξη. Εποµένως, γι’ αυτούς
δεν τίθεται θέµα. Τίθεται θέµα για τις υπόλοιπες εκατό χιλιάδες
µε εκατόν πέντε χιλιάδες ανθρώπων, οι οποίοι µπορούν να καλυφθούν από αυτή τη διάταξη, εφόσον το θέλουν και εφόσον υποβάλουν σχετική δήλωση.
Τίθεται πάλι το ερώτηµα: Τι γίνεται µε αυτούς οι οποίοι απορρίπτονται; Έχω πει ότι τα ποσοστά δεν είναι τόσο µεγάλα. Την
προηγούµενη φορά ένας συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε εδώ
ότι είναι το 1/3 αυτών που κάνουν αίτηση για σύνταξη εκείνοι που
απορρίπτονται. Λάθος! Στο δηµόσιο είναι 3% εκείνοι που παίρνουν χαµηλότερη σύνταξη απ’ αυτή που προσδοκούν, ενώ στο
ΙΚΑ είναι 8%-10% αυτοί που παίρνουν χαµηλότερη. Προσέξτε,
που παίρνουν χαµηλότερη, δεν λέω αυτοί που αποκλείονται.
Εποµένως, γι’ αυτά τα ποσοστά αξίζει να ταλαιπωρούµε τόσο
πολύ τους πολίτες;
Προβλέπεται εδώ, λοιπόν, ένας µηχανισµός είτε µε τα στοιχεία
του ΕΦΚΑ που τηρούνται είτε µε υπεύθυνη δήλωση, εάν υπάρχει
κάποιο θέµα, ιδιαίτερα γι’ αυτούς που είναι κάτω από εξήντα δύο
ή ανήκουν σε εξαιρέσεις, είναι ανάπηροι, θέλουν να πάρουν σύνταξη αναπηρίας και προχωρούµε µακριά από τις γραφειοκρατικές λογικές, οι οποίες ταλαιπώρησαν τόσα χρόνια τους
συνταξιούχους.
Δεν µπορεί το κράτος να συµπεριφέρεται µε αυτόν τον δεσποτικό και ανάλγητο τρόπο. Την ίδια στιγµή, όπως είναι αυτονόητο,
προβλέπουµε έναν µηχανισµό συµψηφισµού. Δηλαδή, εάν κάποιος που ανήκει στο 3%, στο 5%, στο 8% πάρει ενδεχοµένως
ένα µεγαλύτερο ποσό -τώρα εδώ µιλάµε για 384 ευρώ-, µπορεί
να γίνει ένας συµψηφισµός, έτσι ώστε να µην είναι όµηροι όλοι
οι υπόλοιποι αυτού του µικρού ποσοστού.
Δεν καταλαβαίνω γιατί το φέρνετε και το ξαναφέρνετε; Τι θέλετε, δηλαδή; Για να µη χάσουµε έναν πόντο, για να µη µας ξεφύγει µία τρίχα στους υπολογισµούς που γίνονται, να µην
πάρουν οι άνθρωποι συντάξεις και να µην κάνουν Πάσχα; Εγώ
συνειδησιακά δεν το αντέχω. Αυτό έχω πει εσωτερικά στις υπηρεσίες, αυτό λέω και στη Βουλή. Δεν το αντέχω. Και νοµίζω ότι
κανένας δεν θα έπρεπε να το αντέχει εδώ πέρα. Δεν είναι συµπεριφορά κράτους που έχει στοιχειώδη ευαισθησία.
Από εκεί και πέρα, αυτά που λέτε για όσους κάνουν αίτηση
αναπηρίας και τη λειτουργία των ΚΕΠΑ, θέλω να πω ότι η λειτουργία του ΚΕΠΑ είναι ένα θέµα. Έχει σηµειωθεί µία πρόοδος
τους τελευταίους µήνες και µπορεί να σηµειωθεί ακόµα µεγαλύ-
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τερη. Υπάρχουν δυσκολίες λόγω του κορωνοϊού. Πάντως, µιλάµε
για ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από τις διαδικασίες και
υποβάλουν σχετική αίτηση.
Όσον αφορά τις προσλήψεις, οι οποίες είναι πανάκεια κατά
τον ΣΥΡΙΖΑ για να λυθεί το θέµα, κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει
να εξεταστεί και αυτή η παράµετρος. Πρόσφατα, προσελήφθησαν, µονιµοποιήθηκαν εκατόν σαράντα συµβασιούχοι, οι οποίοι
θα πάνε όλοι να βοηθήσουν στις συντάξεις, αλλά πρέπει κανείς
να δει το θέµα ολιστικά. Δεν σηµαίνει ότι όποιος προσλαµβάνεται
είναι έτοιµος την άλλη ηµέρα το πρωί να βοηθήσει στις συντάξεις.
Γι’ αυτό έχουν περάσει, -από τότε που ήταν Υπουργός ο Γιάννης Βρούτσης- µία σειρά από ρυθµίσεις, για να αντιµετωπιστεί
το θέµα µε υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες, µε µπόνους στους
υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Τώρα θα προσπαθήσουµε να αξιοποιήσουµε, όσο µπορούµε, σε αυτή την προσπάθεια και υπηρεσίες
από τον ιδιωτικό τοµέα, που είναι ήδη µέσα, για να µην πείτε:
«Πω, πω, ο ιδιωτικός τοµέας, εσείς οι ανάλγητοι και οι νεοφιλελεύθεροι». Είναι ήδη η εταιρεία µέσα.
Λέµε να διευρύνουµε την παρουσία του ιδιωτικού τοµέα, γιατί
τους συνταξιούχους δεν τους ενδιαφέρει, εάν θα πάρουν µε
αυτή ή µε την άλλη διαδικασία σύνταξη, τους ενδιαφέρει να πάρουν σύνταξη.
Να απαντήσω και στο ερώτηµα που τέθηκε από την πλευρά
του κ. Κατρίνη.
Κύριε Κατρίνη, για το θέµα που θέτετε δεν είναι αναγκαίο να
περάσει διάταξη νόµου. Θα περάσει σχετική υπουργική απόφαση, η οποία για την κατηγορία που λέτε, για τις ασφαλιστικές
εισφορές, θα δώσει τρίµηνη παράταση.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μα, το λέει η αιτιολογική, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν κάνουµε διάλογο,
για να τελειώσουµε σιγά-σιγά. Απάντησε ο κύριος Υπουργός.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα νοµοσχέδιο για τη φορολογική αρχή οποιασδήποτε χώρας είναι κεντρικής σηµασίας, γιατί
άλλωστε το κράτος έχει µονοπώλιο σε δύο πράγµατα, στη βία
και στο δικαίωµα να αποσπά περιουσία, πόρους και εισοδήµατα
από τους πολίτες. Και έχει πολύ µεγάλη σηµασία η διαδικασία, η
αρχή που διαχειρίζεται κάτι τέτοιο.
Θα µου επιτρέψτε, όµως, κύριε Πρόεδρε, εν µέσω χιονιά και
πανδηµίας να µεταφέρω στη Βουλή, στην Ολοµέλεια ένα µήνυµα
που πήρα από πολίτες της Λέσβου. Γνωρίζετε πολύ καλά τις τραγικές, απάνθρωπες και απαξιωτικές συνθήκες, υπό τις οποίες
αυτή τη στιγµή διαβιούν πρόσφυγες, µετανάστες µέσα στις λάσπες. Δεν πρόκειται να κάνω αντιπολίτευση σε αυτό το θέµα.
Απλά, θα µεταφέρω ειλικρινά ένα µήνυµα από πολίτες της Λέσβου.
Και θα σας το διαβάσω: «Αφήστε όσους από εµάς θέλουν να
φιλοξενήσουν µια προσφυγική οικογένεια µέσα στο κρύο να το
κάνουν. Σας µιλάµε για τα σπίτια µας, τα δικά µας σπίτια που θα
γίνουν πιο ζεστά και ανθρώπινα, όταν µπουν µέσα για λίγο καιρό
όσοι σ’ αυτόν τον κόσµο στάθηκαν άτυχοι. Ανοίγουµε τα σπίτια
µας σε συνανθρώπους που κρυώνουν. Κάντε το χρέος σας σαν
άνθρωποι, αν µη τι άλλο, και επιτρέψτε το δηµιουργώντας το
πλαίσιο, για να µπορούµε να το κάνουµε, όχι µόνο για πρόσφυγες αλλά και για Έλληνες, όσους ανεξαρτήτως έχουν ανάγκη
από ζεστασιά τις δύσκολες αυτές µέρες του χειµώνα.»
Μιλάµε για πενήντα οικογένειες αυτή τη στιγµή από όλη τη Μυτιλήνη, που είναι έτοιµη η κάθε οικογένεια για τρεις-τέσσερις
εβδοµάδες να φιλοξενήσουν µια οικογένεια προσφύγων στο
σπίτι τους. Έχουν έρθει σε επαφή, µας λένε, µε τις τοπικές
αρχές, τις κυβερνητικές αρχές και δεν βρίσκουν άκρη. Αν είναι
δυνατόν!
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κοιτάξτε
το. Εγώ µπορώ να σας δώσω τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων.
Δεν είναι κοµµατικά µέλη, δεν έχουν σχέση µε το ΜέΡΑ25, να έρθουν σε επαφή, να τους πείτε την απάντηση στο ερώτηµα µε το
οποίο κλείνουν. Και ξαναλέµε: «Αν δεν γίνεται να τους πάρουµε
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σπίτι µας, πείτε µας γιατί, για να ξέρουµε». Αυτά για εισαγωγή.
Έλεγα, λοιπόν, ότι οι φορολογικές αρχές µιας πολιτείας είναι
το εργαλείο κάθε κράτους, ίσως το ίδιο σηµαντικό και πιο σηµαντικό από τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας. Η φορολογική αρχή, όπως ξέρουµε, έχει µια υπέρµετρη εξουσία. Και
εδώ τίθεται ένα µεγάλο ζήτηµα και ηθικό και πολιτικό και λειτουργικό: Εκείνος ή εκείνη που αποφασίζει σε ποιον θα γίνει επιθετικός φορολογικός έλεγχος έχει µια τεράστια εξουσία. Γνωρίζουµε
πολύ καλά σε αυτή τη χώρα στο παρελθόν ότι έχει αυτή η υπέρµετρη εξουσία πολλές φορές χρησιµοποιηθεί καταχρηστικά.
Πολλές τυραννίες µπορούν να στηθούν χρησιµοποιώντας τη φορολογική αρχή.
Επιτρέψτε µου µια ιστορική αναδροµή στις µέρες που πρωτοµπήκα στο Υπουργείο Οικονοµικών το 2015, γιατί τότε αντιµετώπιζα, από τη µία µεριά, τους συντρόφους µου του ΣΥΡΙΖΑ, που
η πολιτική του κόµµατος -στο οποίο δεν ανήκα, όπως γνωρίζετεήταν η επιστροφή της ηµιαυτόνοµης τότε, θυµάστε, Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων ουσιαστικά στην εποπτεία και
στον έλεγχο, στη διαχείριση του Υπουργού. Από την άλλη, είχα
την τρόικα, η οποία επέµενε για ακόµα µεγαλύτερη αυτονόµηση
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, αλλά ουσιαστικά
αυτό που ζητούσαν ήταν να πάρουν εκείνοι, οι τροϊκανοί, τον
έλεγχο της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
Ήµουν µεταξύ αυτής της Σκύλλας και αυτής της Χάρυβδης.
Οι µεν ήθελαν ο Υπουργός να έχει τον έλεγχο της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, κάτι που εγώ δεν το ήθελα. Γιατί εγώ
πιστεύω ότι κανένας Υπουργός δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα
να διατάξει τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων να κάνει επιθετικούς φορολογικούς ελέγχους στους πολιτικούς του αντιπάλους ή να κάνει τέτοιου είδους φορολογικούς ελέγχους
επιθετικούς και καταχρηστικούς, σε ανταγωνιστές κάποιων επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Τα ξέρουµε πάρα πολύ καλά αυτά πώς δουλεύουν. Από την
άλλη µεριά, δεν ήµουν διατεθειµένος και δεν το έκανα -ένας από
τους λόγους που παραιτήθηκα- να υπογράψω, έτσι ώστε η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων να περάσει στην Τρόικα,
όπως και έγινε µε τον ν.4389/2016.
Θυµάµαι ότι την πρώτη βδοµάδα που ήµουνα στο Υπουργείο,
κύριε Υπουργέ -αυτό δεν τιµάει την παράταξη και την κυβέρνηση
στην οποία συµµετείχα- ήρθε ένας συνδικαλιστής µετά από µία
συνάντηση, όπου προσπαθούσα να πείσω τους συνδικαλιστές
του Υπουργείου Οικονοµικών ότι χρειάζεται να είναι ανεξάρτητη
η Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, αλλά υπό τον έλεγχο του ελληνικού
Κοινοβουλίου της ελληνικής πολιτείας, όχι της τρόικας. Θυµάµαι,
λοιπόν, ότι ένας τέτοιος συνδικαλιστής, ένας εκπρόσωπος ήρθε
και µου λέει «πρέπει να διώξεις την κυρία» -δεν θα πω το όνοµά
της, ήταν Γενική Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων εκείνη την
εποχή- «και να βάλεις εµένα». Ο κύριος αυτός είναι στην Αίθουσα
αυτή σήµερα. Είναι ο κ. Αλεξιάδης! Είχατε το θράσος να αναφερθείτε σε αυτά που κάνατε ως πολιτική Βαρουφάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βασικό ζητούµενο της διαπραγµάτευσης στην οποία εγώ συµµετείχα ήταν πώς δεν θα έχω
εγώ ως Υπουργός Οικονοµικών έλεγχο πάνω στην καταχρηστική
εξουσία της φορολογικής αρχής, αλλά και πώς δεν θα έχει η
τρόικα τον έλεγχο. Αυτά ήταν τα ζητούµενα στην πρώτη µου οµιλία ή ίσως στη δεύτερη στο Eurogroup και θα το καταθέσω στα
Πρακτικά της Βουλής. Αναφέροµαι ξεκάθαρα εδώ στη σελίδα 3
στην ανάγκη µιας φορολογικής αρχής µε µεγαλύτερη ανεξαρτησία αλλά και διαφάνεια µπροστά στο Κοινοβούλιο.
Θα καταθέσω και ένα δεύτερο έγγραφο το οποίο προκύπτει
µετά την διαπραγµάτευση της 20ης Φεβρουαρίου, που είναι ο κατάλογος των µεταρρυθµίσεων που είχαµε προτείνει τότε ως
Υπουργείο Οικονοµικών µετά την ενδιάµεση συµφωνία της 20ης
Φεβρουαρίου, στην οποία ξεκάθαρα αναφέρεται το εξής, το
οποίο είναι στα ελληνικά: «Διαχείριση εσόδων. Η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση επωφελούµενη της διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας. Η Ελλάδα θα ενισχύσει
τη διαφάνεια και διεθνή εµβέλεια της διαδικασίας, µέσω της
οποίας ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων διορίζεται, παρακολουθούνται οι επιδόσεις του και αντικαθίσταται, στο πλαίσιο
µιας πολιτικής η οποία θέτει τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
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Εσόδων υπό την άµεση εποπτεία του ελληνικού Κοινοβουλίου.»
Υπάρχουν και άλλα εδώ τα οποία είναι σ’ αυτό το κλίµα.
Αυτή η προσπάθειά µου. Ούτε στον Υπουργό ούτε στην
τρόικα. Τελικά, µετά τη συνθηκολόγηση ξέρουµε τι έγινε. Πήγε
στην τρόικα. Αλλά επειδή ο κ. Αλεξιάδης κατέθεσε στα Πρακτικά
και ένα άρθρο από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», στο οποίο αναφέρεται
ότι εγώ είχα όντως προτείνει στην τρόικα, στους δανειστές Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων µε κοινοβουλευτικό έλεγχο,
δεν χρειάζεται να ανατρέχει κάποιος σε εφηµερίδες. Δυστυχώς,
δεν είναι ο κ. Τσακαλώτος εδώ. Γιατί στην τελετή παράδοσης,
όταν παρέδωσα στον αδερφό και σύντροφό µου, Ευκλείδη Τσακαλώτο, τότε το Υπουργείο Οικονοµικών την 6η Ιουλίου είπα ακριβώς τα εξής, τα οποία είναι verbatim και µπορείτε να τα δείτε
και να τα ακούσετε στο you tube. Είπα: «Το οργανόγραµµα
Υπουργείου, το οποίο κληρονοµήσαµε την 25η Ιανουαρίου, προβλέπει µία ηµιαυτόνοµη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων»
-αυτή που κληρονόµησα από εσάς, κύριε Σταϊκούρα, και τον προϊστάµενό σας τότε- «αν θέλετε ένα καθεστώς το οποίο κατ’ εµέ
είναι προβληµατικό.
Και είναι προβληµατικό, γιατί αυτή η αυτονόµηση εντός του
Υπουργείου σηµαίνει ότι ο Υπουργός εισπράττει το πολιτικό κόστος, χωρίς να έχει τις απαραίτητες δυνατότητες παρέµβασης
που θα έπρεπε να έχει κάποιος που εισπράττει το πολιτικό κόστος. Στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης το Υπουργείο και η Κυβέρνηση στο σύνολό της κατέθεσε πρόταση στους θεσµούς για
τη δηµιουργία µιας αυτοτελούς αρχής φόρων και δασµών, έτσι
ώστε υπό την αιγίδα, επίβλεψη και διαχείριση διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής η συλλογή των φορολογικών εσόδων να µην
υπόκειται ούτε στην πολιτική αλλά ούτε στην πελατειακή επιχειρηµατική επιρροή.» Αυτό ήταν από την οµιλία µου στην τελετή
παράδοσης στον κ. Τσακαλώτο.
Τα λέω, για να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία ποια ήταν πολιτική η δική µου και τι έγινε τελικά µε τον ν.4389, µε τον οποίο ουσιαστικά τα κλειδιά των δηµοσίων εσόδων παραδόθηκαν στην
τρόικα. Τρόικα κερνά και ολιγαρχία πίνει από εκείνη τη µέρα.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα πριν να διαπληκτίζεστε µε τον κ.
Τσακαλώτο. Μα, γιατί; Ήσασταν άδικος, κύριε Υπουργέ. Του είπατε «όλο λόγια, λόγια, λόγια.» Τι λόγια; Ο κ. Τσακαλώτος, υπέγραψε δύο µνηµόνια, το ένα το καλοκαίρι του 2015 και το δεύτερο
που το ονόµαζαν µεταµνηµόνιο οργουελιανά ήταν τον Αύγουστο
του 2018. Πάρα πολλά πράγµατα έκανε ο κ. Τσακαλώτος, τα οποία
εφαρµόζετε κι εσείς σήµερα. Βλέπω το νοµοσχέδιο που περνάει
σήµερα από τη Βουλή για την ΑΑΔΕ. Δεν κάνετε τίποτα άλλο από
το να το µεταλλάσσετε κάπως. Ούτε καν να το µεταλλάσσετε. Κάποιες διακοσµητικές αλλαγές κάνετε. Δεν κάνετε κάτι σηµαντικά
διαφορετικό. Κινείστε ακριβώς στον άξονα αυτόν.
Να το δούµε λίγο πιο προσεκτικά; Η πλήρης αποκόλληση της
ΑΑΔΕ από το δηµόσιο ξεκίνησε µε τον νόµο το συγκεκριµένο
στον οποίο αναφέρθηκα. Ο ίδιος ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόταν σε ειδικό µισθολόγιο. Το είπατε και εσείς άλλωστε, αν δεν
κάνω λάθος. Δεν το εισάγετε εσείς. Εσείς κάνετε κάποιες τροποποιήσεις, εισάγετε υψηλότερους µισθούς.
Εγώ δεν είµαι εναντίον των υψηλότερων µισθών. Υπάρχει το
µοντέλο του Λι Κουάν Γιου της Σιγκαπούρης, ότι αυτός που είναι
υπεύθυνος για τα φορολογικά έσοδα του κράτους πρέπει να
αµείβεται και πιο πολύ, για να έχει µεγαλύτερο κίνητρο να είναι
άτεγκτος ή άτεγκτη. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
Εκεί που διαφωνώ µαζί σας, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής. Τι
είναι αυτό το πριµ, το βραβείο επίτευξης στόχων; Το ξέρω ότι
σας το είπε η τρόικα -το ξέρω, δεν το σκεφτήκατε εσείς- όπως
το έλεγαν και σε εκείνους, όπως το έλεγαν και σε εµένα. Αλλά
αυτό είναι απαράδεκτο. Φανταστείτε να βάλετε ένα πριµ αποτελεσµατικότητας στους δικαστές, σύµφωνα µε τους οποίους η
αµοιβή τους, ο µισθός τους εξαρτάται από το ποσοστό των υποθέσεων που καταλήγουν σε καταδίκη του κατηγορούµενου. Δεν
είναι δυνατόν να τους δίνετε πριµ, όταν βάζουν το χέρι πιο βαθιά
στην τσέπη του φορολογούµενου. Να τους δώσετε πριµ ή µπόνους, για να κάνουν καλά τη δουλειά τους, ναι. Αλλά όχι ως ποσοστό των εσόδων και της επίτευξης των στόχων. Ξέρουµε τι
είναι οι στόχοι. Είναι τα µατωµένα πλεονάσµατα που πολύ σωστά
λέει το ΚΚΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελικά, και εσείς µέσα από τη συνθηκολόγηση µε την τρόικα
φτιάξατε αυτήν τη δήθεν ανεξάρτητη αρχή. Τροµάρα της ανεξαρτησίας της! Είναι πλήρως εξαρτώµενη από την τρόικα αρχή
δηµοσίων εσόδων. Και αν δείτε και τον τρόπο µε τον οποίο διορίζονται –θα το συζητήσουµε αυτό σε ένα σε ένα λεπτό-, είναι
ξεκάθαρο: Φτιάξατε πραιτοριανούς της τρόικας, µε στόχο την
εξασφάλιση υπέρ των δανειστών συγκεκριµένων µατωµένων
πλεονασµάτων από τη µεγάλη µάζα του ελληνικού λαού και την
εξασφάλιση ότι η ολιγαρχία δεν θα πιαστεί ποτέ για τη φοροδιαφυγή της. Αυτός ήταν ο στόχος της τρόικας, αυτό επετεύχθη.
Η συνέχεια µεταξύ των δύο καθεστώτων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Στο άρθρο 9 του ν.4389 αναφέρεται
ρητά στο σηµείο γ’ πως το συµβούλιο διοίκησης –που βέβαια το
ελέγχει η τρόικα, όπως θα δούµε- καθορίζει γνωµοδοτώντας µισθολογικό καθεστώς και µπόνους του προσωπικού της αρχής.
Άρα, µη τσακώνεστε µεταξύ σας. Δεν κάνει. Τα ίδια πράγµατα
λέτε.
Πρόσφατα –το είπα και σε προηγούµενη Ολοµέλεια σε εσάς,
κύριε Υπουργέ- είδαµε ότι έχει ανατραπεί πλήρως ακόµα και το
ίδιο το σκεπτικό της Τρόικας. Θυµάστε ότι µας έλεγαν οι τροϊκανοί και σε εσάς τα έλεγαν και σε εσάς τα έλεγαν και σε εσάς τα
έλεγαν ότι χρειάζεται µια ανεξάρτητη αρχή, εξαρτώµενη από
εκείνους, βεβαίως, η οποία να εφαρµόζει το φορολογικό δίκαιο,
τη φορολογία, τη φορολογική πολιτική. Η φορολογική πολιτική
εκπορεύεται από την κυβέρνηση, από την Ολοµέλεια της Βουλής, υποτίθεται –από την τρόικα είναι κι αυτή- αλλά εφαρµόζεται
από την ΑΑΔΕ.
Και εσείς πρόσφατα -και το είχαµε συζητήσει αυτό- ήρθατε και
µας δώσατε συγκεκριµένα στοιχεία που ο διοικητής της ΑΑΔΕ
εισηγείται σε εσάς φορολογικές πολιτικές, όχι τρόπο εφαρµογής. Βλέπουµε, δηλαδή, ότι είχε αρχίσει αυτή η ΑΑΔΕ να γίνεται
ένα τεράστιο κράτος εν κράτει. Και δεν είναι µόνο το πώς λειτουργούν. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία η υποδοµή του πώς λειτουργούν. Το λέγαµε αυτό και το ξαναλέγαµε αυτό ως ΜέΡΑ25
και θα συνεχίσουµε να το λέµε, ότι το φορολογικό λογισµικό µιας
χώρας εµπεριέχει και ζητήµατα εθνικής ανεξαρτησίας: Σε ποιους
servers; Με ποιο λογισµικό; Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό το λογισµικό; Αυτά είναι ζητήµατα εθνικής ασφάλειας. Το να υπάρχει
µια εταιρεία στο εξωτερικό, η οποία έχει δώσει το λογισµικό το
οποίο τελικά µέσα από δύο, τρεις ή τέσσερις άλλες εταιρείες
έχει καταλήξει να είναι το λογισµικό της ΑΑΔΕ, χωρίς εσείς να
ξέρετε καν ποιες είναι αυτές εταιρείες, και µια εταιρεία στη Silicon Valley µπορεί να πατήσει ένα κουµπί και να κλείσει την πρόσβαση που έχετε εσείς, η Κυβέρνηση, στα φορολογικά στοιχεία
της χώρας, αυτό αποτελεί σκάνδαλο και αποτελεί απειλή στα θεµέλια της ελληνικής δηµοκρατίας.
Η δήθεν ανεξαρτησία της ΑΑΔΕ ουσιαστικά εντελώς νοµοτελειακά, µε µαθηµατική ακρίβεια οδήγησε σε αυτή την έλλειψη
εθνικής, δηµοκρατικής κυριαρχίας επί του φορολογικού λογισµικού. Το ΜέΡΑ25 θα νοµοθετήσει. Ήδη έχουµε καταθέσει πρόταση νόµου για την ανάκτηση της δηµοκρατικής κυριαρχίας επί
των φορολογικών στοιχείων και του φορολογικού software, λογισµικού.
Πάµε τώρα να δούµε τη συνέχεια µεταξύ αυτών που έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που κάνετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ο νόµος του
ΣΥΡΙΖΑ του 2016 προβλέπει τον διορισµό του διοικητή. Βασικά,
έχουµε µια δυαρχία. Έχουµε το διοικητή και έχουµε τον εµπειρογνώµονα. Τον εµπειρογνώµονα τον ορίζει η τρόικα. Η τρόικα
σας δίνει µια λίστα από τρία ονόµατα και εσείς πρέπει να επιλέξετε το ένα. Σωστά; Αυτό το νοµοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η διοίκηση τώρα προκύπτει από µία ανώτατη επιτροπή επιλογής, όπου υπάρχουν µέσα δύο τροϊκανοί και έξι κυβερνητικοί. Οι
δύο αυτοί τροϊκανοί, αν θέλετε, είναι το επιστέγασµα της χρεοδουλοπαροικίας. Οι δύο αυτοί άνθρωποι της τρόικας αποφασίζουν για το ποιοι θα είναι αυτοί από τους οποίους εσείς θα
επιλέξετε τη διοίκηση. Οι υπόλοιποι είναι ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής (ΑΣΕΠ), του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής, του δηµοσιονοµικού συµβουλίου και δύο
καθηγητές που έχετε διορίσει εσείς. Αυτοί επιλέγουν το short list.
Βλέπω -το γνωρίζουµε όλοι- ότι οι δυο τροϊκανοί θα υπάρχουν
εκεί µέσα, µαζί µε τον τροϊκανό εµπειρογνώµονα για επτά χρόνια
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από το 2016. Με άλλα λόγια, έχει ήδη προδιαγραφεί µία ενδιαφέρουσα συναίνεση µεταξύ υµών και υµών. Βλέπουµε ότι σε
επτά χρόνια από την αρχή της λειτουργίας της ΑΑΔΕ µε αυτόν
τον τρόπο σιγά-σιγά η τρόικα, εφόσον είστε όλοι καλά παιδιά, θα
σας αφήσει να διορίζετε εσείς µόνοι σας, χωρίς ουσιαστικό
έλεγχο από το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, αυτό που προσπαθούσα
εγώ και άλλοι σύντροφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε, να πετύχουµε µια
πραγµατικά ανεξάρτητη αρχή, η οποία να λογοδοτεί στη Βουλή,
αυτό έχει καταργηθεί µέσα από αγαστή σύµπνοια της Νέας Δηµοκρατίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό συνεχώς µιλάει για προοδευτική
διακυβέρνηση κόντρα σε εσάς, παίζοντας µε αυτό το δίπολο της
συντήρησης και της προόδου. Σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε τέτοια
πρόοδο τι να την κάνουµε τη συντήρηση; Δεν είναι –επιµένωµόνο το ποιος έχει το δικαίωµα να διατάζει επιθετικούς ελέγχους
σε πολιτικούς και επιχειρηµατικούς αντιπάλους. Είναι το µέγα
θέµα της φοροδιαφυγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ίδια τελετή παράδοσης
του Υπουργείου Οικονοµικών από εµένα στον κ. Τσακαλώτο είχα
πει τα εξής που κι αυτά είναι καταγεγραµµένα: «Μία από τις πολύ
σηµαντικές εξελισσόµενες διαδικασίες σε αυτό το Υπουργείο
είναι η επιχείρηση του ΣΔΟΕ σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,
που στόχο έχει τον αλγοριθµικό έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων, σε αντιπαράθεση µε τις κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασµούς». Αυτά είναι verbatim πράγµατα που είπα on camera
στην τελετή παράδοσης. «Πιστεύουµε ότι µέχρι το Σεπτέµβριο
θα έχει υπάρξει ένα σοβαρότατο πλήγµα στη φοροδιαφυγή στην
Ελλάδα. Θα υπάρξουν σηµαντικά ευρήµατα τα οποία θα µετατραπούν σε σηµαντικά έσοδα, δηµόσια έσοδα. Αυτό είναι κάτι το
οποίο θα συνεχιστεί και είµαι σίγουρος ότι ο κ. Τσακαλώτος θα
προΐσταται σε αυτήν τη διαδικασία, η οποία έχει τόσο µεγάλη και
οικονοµική, αλλά, αν θέλετε, και πολιτισµική σηµασία για τον
τόπο µας.».
Για όσους δεν θυµούνται – και δεν έχετε κανέναν λόγο να θυµάστε γιατί αυτό είχε θαφτεί πραγµατικά- αυτό που προσπαθήσαµε να κάνουµε µέσω του ΣΔΟΕ, της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών και της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων είναι
κάτι πολύ απλό. Από τη µια µεριά, αλγοριθµικά, χρησιµοποιώντας
όλα τα στοιχεία µεταβιβάσεων από έναν ΑΦΜ σε άλλο, τραπεζικών µεταβιβάσεων εντός και εκτός Ελλάδας Ελλήνων πολιτών,
να κάνουµε έναν υπολογισµό ετησίως του πόσα χρήµατα θα
έπρεπε να έχει ένα συγκεκριµένο σηµείο ΑΦΜ, για να δικαιολογείται συν-πλην 100.000 ευρώ -ένα πολύ µεγάλο περιθώριο
σφάλµατος- η συγκεκριµένη ποσότητα ευρώ που µετακινούνταν.
Και παράλληλα, αυτό να συγκριθεί µετά µε τις φορολογικές δηλώσεις του κάθε ΑΦΜ. Και αν υπάρχει µεγάλη αναντιστοιχία µεταξύ των δύο, µία κόκκινη ηλεκτρονική σηµαία να σηκωθεί και να
σου πει «εδώ υπάρχει πρόβληµα».
Αυτή ήταν το project µας. Ήταν ένα πολύ µεγάλο project στο
οποίο προΐστατο ο Παναγιώτης Δάνης τότε Ειδικός Γραµµατέας
του ΣΔΟΕ και είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκα στην τελετή παράδοσης.
Η τελετή παράδοσης είχε γίνει την 6η Ιουλίου. Την 22η Ιουλίου
ο Παναγιώτης Δάνης έστειλε ένα εµπιστευτικό έγγραφο στον
Υπουργό Οικονοµικών τότε, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Αλεξιάδη και στον Πρωθυπουργό.
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής και αυτό µαζί µε
τα άλλα κείµενα στο τέλος της οµιλίας µου.
Με αυτό το έγγραφο ο κ. Δάνης ουσιαστικά έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι αυτή η διαδικασία των αλγοριθµικών ελέγχων έχει τη δυνατότητα, σύµφωνα µε τη δική του
εκτίµηση, να αποφέρει έσοδα ανάλογα του ΕΝΦΙΑ µέσα από την
πάταξη της φοροδιαφυγής, αυτός ο έλεγχος και εξηγεί γιατί.
Και θα καταθέσω και το τέταρτο έγγραφο της ηµέρας, την παραίτηση του κ. Δάνη την 27 Νοεµβρίου του 2015 στην οποία κάνει
συγκεκριµένες καταγγελίες, τις οποίες τις απευθύνει στον κύριο
Πρωθυπουργό τότε, τον κ. Αλέξη Τσίπρα. Θα αναφερθώ σε πολύ
λίγες από αυτές.
Θα αναφερθώ σε πολύ λίγες από αυτές. «Το εκπονηθέν στρατηγικό σχέδιο το οποίο είχε εγκριθεί από εσάς», αναφερόµενος
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στον Πρωθυπουργό, «αποβλέπει στον συνολικό, αυτόµατο, ηλεκτρονικό έλεγχο µε την ενοποίηση και αξιοποίηση του διάσπαρτου διαθέσιµου υλικού 1.270.047 ταυτοποιηµένων µέχρι σήµερα
µοναδικών ΑΦΜ για το χρονικό διάστηµα από το 2000 µέχρι το
2014».
Σε επόµενη σελίδα της µακροσκελέστατης επιστολής παραίτησης του κ. Δάνη αναφέρει: «Σηµειώνεται ότι για τον λόγο αυτόν
στον δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών αναρτήθηκε από 25/5 µέχρι 5-6-2015 σχέδιο νόµου που συντάξαµε µε θέµα: «Πρόγραµµα Εθελοντικής Αποκάλυψης
Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συµµόρφωσης»,
αυτό ήταν κάτι που είχαµε κάνει µαζί µε τον κ. Δάνη «µε στόχο
την άµεση αποκοµιδή σηµαντικών ποσών από φοροφυγάδες της
περιόδου 2002 - 2014. Ωστόσο στο τελικό και πιο κρίσιµο σηµείο
της επίπονης αυτής προσπάθειας αντί ενίσχυσης, αναγνώρισης
και επιβράβευσης του ΣΔΟΕ», αυτά λέει ο κ. Δάνης προς τον
κύριο Πρωθυπουργό τότε «για το σχέδιο αυτό, που µπορεί
άµεσα να καταφέρει καίριο πλήγµα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και να αποφέρει σηµαντικά δηµόσια έσοδα, στην πραγµατικότητα από την 31η Οκτωβρίου του 2015 το ΣΔΟΕ τύποις
µένει µεν υπάρχει, αλλά ουσιαστικά καταργείται».
Στην επόµενη σελίδα: «Σηµειώνεται ότι οι υποθέσεις αυτές
αφορούν σε θέµατα διαφθοράς πολιτικά πρόσωπα, καθώς και
σηµαίνοντα πρόσωπα της οικονοµικής ζωής. Ως εκ τούτου ο
οποιοσδήποτε χειρισµός τους πρέπει να αποκλείει και την παραµικρή υποψία συγκάλυψης».
Παρακάτω: «Είναι βέβαιο ότι η άρτια δοµηµένη και συνεργατική
υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου, το οποίο απαιτεί τη συνεισφορά
και την επαγγελµατική κατάρτιση όλων των εµπλεκόµενων µερών
είναι ο µόνος δρόµος για την επιτυχή έκβασή του, η οποία αφ’
ενός θα αποφέρει ισοδύναµα του ΕΝΦΙΑ έσοδα και αφ’ ετέρου θα
συµβάλει στην επιστροφή των καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα και στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των καταθετών.
Επειδή διαφωνώ απολύτως µε τον περιορισµό των αρµοδιοτήτων και της αποστολής του ΣΔΟΕ», και έχει άλλα πενήντα επειδή,
«επειδή στην παρούσα χρονική περίοδο προτεραιότητα των θεσµών της τρόικας, κατά τη γνώµη µου, δεν είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων από τους
έχοντες και κατέχοντες, αλλά ο πλήρης έλεγχος του κράτους»,
από την τρόικα εννοεί, «επειδή κατά συνέπεια εξέλιπαν οι αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρµογής και υλοποίησης του εκπονηθέντος από το ΣΔΟΕ και εγκριθέντος από εσάς»
στον κ. Τσίπρα αναφέρεται, «στρατηγικού σχεδίου εκτάκτου ανάγκης αυτοµατοποιηµένης ηλεκτρονικής ελεγκτικής διαδικασίας.
Επειδή κατόπιν των ανωτέρω δεν έχω πλέον λόγο ύπαρξης και παραµονής ως ειδικός γραµµατέας του ΣΔΟΕ, υποβάλλω την παραίτησή µου». Θα το καταθέσω κι αυτό για τα Πρακτικά.
Και έτσι χάσαµε την ευκαιρία να πλήξουµε τη φοροδιαφυγή
της περιόδου 2000 - 2014, και εσείς τη χάσατε, µε αυτό που συνέβη τότε. Με την παραχώρηση ουσιαστικά της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην
τρόικα, που παραµένει και σήµερα. Και εσείς έρχεστε να τους
δώσετε και πριµ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
προφανώς εντάσσεσαι σε ένα γενικότερο πλάνο απώλειας δηµοκρατικής κυριαρχίας επί των φορολογικών αρχών και του φορολογικού λογισµικού. Γι’ αυτό το ΜέΡΑ25 θα καταψηφίσει κάθε
άρθρο αυτού του νοµοσχεδίου. Είναι πολιτικά και ηθικά απαραίτητο να εναντιωθούµε σε αυτό το γαϊτανάκι, το οποίο ξεκίνησε
το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο συνεχίζετε εσείς σήµερα.
Εµείς τι λέµε; Έχουµε εξελίξει την αρχική ιδέα µιας απλής διακοµµατικής επιτροπής που να ελέγχει, να διορίζει τη διοίκηση
της ανεξάρτητης αρχής. Εµείς λέµε τη δηµιουργία µιας κοινωνικής επιτροπής επιλογής ανώτατου προσωπικού, η οποία να αποτελείται κατά ένα τρίτο από κληρωτούς δικαστές, κατά ένα τρίτο
από κληρωτούς φοροτεχνικούς και κατά ένα τρίτο από Βουλευτές.
Αυτό σηµαίνει ανάκτηση δηµοκρατικής κυριαρχίας χωρίς δηµιουργία µιας κρατικής καταστολής όπου ο εκάστοτε Υπουργός
είτε είστε εσείς, είτε είµαι εγώ, είτε οποιοσδήποτε άλλος µπορεί
να χρησιµοποιεί την εφορία υπέρ των σκοπών του πολιτικού του
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σχηµατισµού ή ηµετέρων γενικότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κλείσω, βρισκόµαστε εν
µέσω µιας σκληρότατης οικονοµικής πανδηµίας και θα ήθελα,
κύριε Υπουργέ, αν µου επιτρέψετε, να κλείσω µε κάποιες εκτιµήσεις. Ξέρετε πολύ καλά ποιες ήταν οι δικές µου εκτιµήσεις για
το βάθος της οικονοµικής πανδηµίας. Ας ξεπεράσουµε τις διαφωνίες µας για αυτό. Θέλω να επικεντρωθώ σε αυτά που συµβαίνουν πανευρωπαϊκά και τον αντίκτυπο που θα έχουν εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τραγική η κατάσταση,
αλλά θα γίνει τραγικότερη όταν αρχίσει να φεύγει η πανδηµία.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σήµερα πανευρωπαϊκά και όχι µόνο
στην Ελλάδα είχαµε το 2020 µείωση της ανεργίας από τη µία
µεριά, τουλάχιστον της επίσηµης ανεργίας, και από την άλλη
µεριά είχαµε µείωση των πτωχεύσεων. Ουσιαστικά δηµιουργείται
µια οροσειρά από εν δυνάµει πτωχεύσεις και απολύσεις, οι
οποίες θα εξαπολυθούν σαν ένα φράγµα που σπάει θα ξεχυθούν
και θα πνίξουν την κοινωνία µε το που θα αρχίσει η ανάκαµψη και
θα έρθει η εντολή από το Βερολίνο στις Βρυξέλλες και κατόπιν
στην Αθήνα, στη Ρώµη, στη Μαδρίτη, στο Παρίσι για να σφιχτούν
τα λουριά.
Λέτε και ξαναλέτε ότι υπάρχουν αποταµιεύσεις, ότι ο κόσµος
αποταµιεύει όλον αυτό τον καιρό και ότι θα υπάρξει ανάπτυξη
γιατί αυτές οι αποταµιεύσεις θα έρθουν στην αγορά. Να το φοβάστε αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι υπάρχουν συµπολίτες µας που όντως αποταµιεύουν. Όσοι δεν είχαν
µείωση µισθών και εισοδηµάτων, και υπάρχουν άνθρωποι που
δεν έχουν µείωση µισθών και εισοδηµάτων, αυτοί λόγω του lockdown αποταµιεύουν. Από την άλλη µεριά έχεις µια πολύ µεγάλη
µάζα, την πλειοψηφία, οι οποίοι είναι ακόµα περισσότερο στη
βαθιά τρύπα της ανέχειας.
Όταν θα γίνει αυτή η αργή µετάβαση –ελπίζουµε να είναι γρήγορη, αλλά µάλλον αργή θα είναι- προς µία «κανονικότητα» και
θα βγουν οι αποταµιεύσεις των ολίγων στην αγορά αυτό σε συνδυασµό µε τη χαµηλότερη προσφορά θα αυξήσει της τιµές.
Οπότε η µεγάλη πλειοψηφία των συµπολιτών µας, όχι µόνο εδώ,
αλλά και στην Ιταλία, και στην Ισπανία, και στη Γαλλία, η µεγάλη
πλειοψηφία των Ευρωπαίων, η οποία αυτήν τη στιγµή υποφέρει,
θα υποφέρει ακόµα περισσότερο γιατί θα δει και έναν τιµάριθµο
να αυξάνεται σε µία περίοδο όπου τα εισοδήµατά τους θα είναι
ακόµα χαµηλότερα.
Η µιζέρια των πολλών ετοιµάζεται να απογειωθεί σε µία περίοδο που, κύριε Υπουργέ, και πάλι πέρα των διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών µας τοποθετήσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση
άλλη µία φορά κρίνεται αποτυχηµένη στον τρόπο µε τον οποίο
αντέδρασε.
Αν δείτε σήµερα το πρωί στους «FINANCIAL TIMES» µία απλή
εκτίµηση και σύγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωµένων Πολιτειών όχι ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι καµιά εξαιρετική
χώρα, µια αποτυχηµένη χώρα είναι και αυτή, αλλά αξίζει να συγκρίνουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη µε την αποτυχηµένη Αµερική, για να καταλάβουµε πόσο πιο αποτυχηµένη,
πόσο πιο άρρωστη είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το output gap, το κενό παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι στο διπλάσιο των Ηνωµένων Πολιτείων –θα το καταθέσω
και αυτό στα Πρακτικά- ενώ η συνολική δηµοσιονοµική τονωτική
ένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µαζί και µε τα δάνεια, τα οποία
εγώ δεν τα υπολογίζω, όπως ξέρετε, είναι ακριβώς το µισό της
τονωτικής ένεσης στις Ηνωµένες Πολιτείες. Άλλη µία φορά δηλαδή, έχουµε µία κρίση από την οποία η Ευρώπη θα βγει ακόµη
πιο αδύναµη σε σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και ιδίως µε
την Κίνα, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι λόγω της σωστής αντιµετώπισης σε τελική ανάλυση της πανδηµίας, αυτή τη στιγµή
βρίσκεται σε πλήρη ανάκαµψη.
Το µεγάλο κλειδί είναι το Βερολίνο, όπως πάντα. Τα λουριά τα
δικά µας, τα δικά σας, θα τα σφίξουν όταν ισοσκελίσουν τον προϋπολογισµό τους. Ευτυχώς δεν φαίνεται να συµβαίνει σύντοµα
αυτό, ευτυχώς για τον λαό µας. Ευτυχώς ο κ. Σολτς δεν θέλει να
γίνει συζήτηση µέχρι τις επόµενες εκλογές για το θέµα του δηµοσιονοµικού κόφτη στη Γερµανία άρα µάλλον δεν θα έχουµε
επιστροφή ούτε καν στο 0%, στον ισοσκελισµένο προϋπολογισµό. Αυτό είναι καλό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, τα δηµοσιονοµικά σας, κύριε Σταϊκούρα, είναι πολύ χειρότερα από αυτό λέγατε και από αυτά που λέτε. Θα έχετε ένα
τεράστιο έλλειµµα του µείον 15%. Ακόµα και µόνο το κριτήριο
του Μάαστριχτ να σας ζητήσουν να πιάσετε του χρόνου θα πρέπει να επιβάλλετε µέτρα τα οποία θα είναι σχεδόν τόσο βαθιά
µέτρα λιτότητας όσο το ΠΑΣΟΚ το 2010 - 2011. Μακάρι να µη
συµβεί αυτό, αλλά αυτά µου βγάζουν τα νούµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε, σας παρακαλώ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω µόνο να αναφερθώ σε κάτι το οποίο
έχει µεγάλη σηµασία γιατί συζητιέται παντού πανευρωπαϊκά.
Έχει υπάρξει ένα κείµενο εκατό οικονοµολόγων, µου ζητήθηκε
και µένα να το υπογράψω, αλλά δεν υπέγραψα, το οποίο ζητάει
από την κ. Λαγκάρντ διαγραφή χρέους, κούρεµα οµολόγων από
αυτά που είχε αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται περί ανοησίας, γι’ αυτό δεν το υπέγραψα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να γίνει κούρεµα ιδίως του ελληνικού
χρέους. Είναι απολύτως απαραίτητο. Εάν δεν γίνει κούρεµα του
ελληνικού δηµόσιου χρέους, του ιταλικού, του ισπανικού αυτή η
Ευρωζώνη απλά θα συνεχίσει να είναι ένα σιδερένιο κλουβί για
όλους τους λαούς της Ευρώπης.
Αλλά το να πας στην κ. Λαγκάρντ να της πεις «κούρεψε τα οµόλογα που αγόρασες» ουσιαστικά τι θα κάνει; Αυτό που έκανε, θα
σου δείξει το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
και θα σου πει «αυτό απαγορεύεται να το κάνω, θα µε συλλάβουν» και µε το δίκιο της. Είναι µία πάσα στην κ. Λαγκάρντ για
να πει όχι.
Αυτό, όµως, που έχετε υποχρέωση να κάνετε είναι αυτό για το
οποίο µε λοιδορούσατε όταν µιλούσα το 2015. Πρέπει να γίνει
έκδοση οµολόγων perpetual bonds, απεριόριστης διάρκειας και
πρέπει να γίνει ανταλλαγή οµολόγων µε αυτά. Αυτό δεν απαγορεύεται από κανένα καταστατικό της κεντρικής τράπεζας. Βλέπετε ήδη ότι η Αυστρία µόλις τώρα έβγαλε ένα οµόλογο εκατό
ετών. Τι εκατό ετών τι για πάντα;
Ο τρόπος για να επιτευχθεί νόµιµα, εντός των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κούρεµα χωρίς το οποίο δεν θα υπάρξει
ανάκαµψη είναι να επιµείνετε στην έκδοση perpetual bonds εκ
µέρους της Ελλάδας, εκ µέρους της Ιταλίας, εκ µέρους ακόµα
και της Γαλλίας, γιατί και το γαλλικό δηµόσιο χρέος δεν είναι βιώσιµο, το γνωρίζει ο κ. Μακρόν, και να γίνει µία τέτοια ανταλλαγή.
Τα τεχνικά µέσα υπάρχουν. Πρέπει να τα ζητήσετε όµως και πρέπει να τα απαιτήσετε και πρέπει να σκεφτείτε και το βέτο, το
οποίο µου είπατε εδώ την 8η Απριλίου ότι ποτέ δεν πρόκειται να
ασκήσετε ουσιαστικά θέτοντας τον εαυτό σας εκτός συζήτησης,
κύριε Υπουργέ.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας, πηγαίνοντας πίσω στον τρόπο µε τον οποίο η φορολογική αρχή της
Ελλάδας εκχωρήθηκε σε δανειστές που το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς να µείνει στο απυρόβλητο η ολιγαρχία, να µην
υποστεί τους αλγοριθµικούς ελέγχους που κάναµε και οι µικροµεσαίοι να υποστούν όλο το βάρος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πτωχευτικός σας νόµος µαζί µε τον σηµερινό νόµο έχουν ηµεροµηνία
εκκίνησης την ίδια ηµέρα, την 1η Ιουνίου.
Αυτή η αγαστή σύµπλευση όλων των µνηµονιακών κοµµάτων
και ιδίως αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ του δηµοψηφίσµατος
εδώ από τους συναδέλφους και τις φίλες και τους φίλους του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ουσιαστικά ανατράπηκε ένας λαός και συνθηκολόγησε µία κυβέρνηση υπογράφοντας το χαρτί παράδοσης
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων στην τρόικα.
Θα κλείσω µε ένα ποίηµα που έγραψε ο Μπρεχτ το 1953, τότε
που είχε θορυβηθεί, είχε ενοχληθεί και είχε έρθει σε αντίθεση µε
την κυβέρνηση της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Ανατολικής Γερµανίας. Είχε πει τότε: «Ο γραµµατέας της ένωσης συγγραφέων µοίρασε φυλλάδια που έλεγαν ότι οι πολίτες έχασαν την
εµπιστοσύνη της κυβέρνησης και πως θα την κέρδιζαν πίσω µόνο
εργαζόµενοι σκληρότερα. Δεν θα ήταν πιο απλό», λέει ο Μπρεχτ,
«η κυβέρνηση να διαλύσει τον λαό και να εκλέξει έναν άλλον;» Ε,
αυτό κάνετε. Και η κατάντια µιας χώρας χωρίς κυριαρχίας επί
της φορολογικής της αρχής είναι το αποτέλεσµα.
Το ΜέΡΑ25, είναι το κόµµα που έχει κάνει παντιέρα την ανά-
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κτηση της εθνικής κυριαρχίας επί της ΑΑΔΕ και όχι µόνο γιατί οι
πραγµατικοί ευρωπαϊστές, οι πραγµατικοί διεθνιστές ξέρουν πως
δεν µπορεί να χτιστεί Ευρώπη όταν οι λαοί ανατρέπονται από τις
κυβερνήσεις τους εξ ονόµατος της ολιγαρχίας χωρίς σύνορα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
(Στο σηµείο αυτό ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Βαρουφάκη.
Και µέχρι να καθαριστεί το Βήµα τον λόγο έχει ο κ. Αλεξιάδης
επί προσωπικού.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά
που ζητάω τον λόγο επί προσωπικού, δεν έχει ξαναγίνει στην κοινοβουλευτική αυτή περίοδο. Και δεν το κάνω διότι δεν έχω προσωπικές αντιπαραθέσεις. Πολιτικές είναι οι αντιπαραθέσεις που
έχουµε. Αλλά στην πολιτική κριτική που ασκήσαµε σήµερα καταθέτοντας συγκεκριµένα δηµοσιεύµατα και θέτοντας ερωτήσεις
αναµέναµε πολιτική απάντηση.
Αντί για πολιτική απάντηση δεχθήκαµε προσωπική επίθεση µε
ένα άθλιο ψέµα. Το επαναλαµβάνω, γιατί εγώ δεν έχω πρόβληµα
και δεν θα µείνει έτσι ότι ο Αλεξιάδης ζήτησε να διώξει ο Υπουργός τη Σαββαΐδου και να µπει εκείνος Γενικός Γραµµατέας στη
θέση της. Είναι ένα άθλιο ψέµα. Και ευτυχώς στο Υπουργείο Οικονοµικών γνωρίζουν οι πάντες και για εµένα και για τον συγκεκριµένο Βουλευτή. Γνωρίζουν οι πάντες το αν είναι αληθές αυτό
ή όχι.
Εγώ αναµένω τα τεκµήρια και τα στοιχεία πότε έγινε, ποιοι
ήταν παρόντες. Διότι όσες φορές από την ιδιότητα που είχα τη
συνδικαλιστική και κοµµατική συναντηθήκαµε στο γραφείο του
Υπουργού ήταν και άλλοι παρόντες. Αν εννοεί κάτι άλλο, θα πρέπει να φέρει στοιχεία γιατί από εµένα αυτό το πράγµα δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Αλλά εγώ θέτω συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Ως προς το άθλιο ψέµα περιµένω να έρθουν τα στοιχεία αλλιώς
όποιος λέει ψέµατα είναι άθλιος ψεύτης και συκοφάντης. Από
εµένα, όπως είπα, δεν πρόκειται να περάσει.
Θέλω όµως να κάνω δύο παρατηρήσεις για αυτό που ακούστηκε και αφορά το άτοµό µου. Δεν µπορώ να καταλάβω, ήταν
κάποιος Υπουργός στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήξερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν εναντίον της ηµιαυτόνοµης ΓΓΔΕ, αλλά αυτός ήθελε κάτι
άλλο; Και δεν µπορώ να καταλάβω συµφώνησε ή όχι για το ΣΔΟΕ
στο να ενταχθεί στη ΓΓΔΕ, όπως αναφέρει το δηµοσίευµα, και
δεν το διέψευσε ως Υπουργός ούτε το διαψεύδει ακόµη και
τώρα, αλλά κατηγορεί εµάς για την παραίτηση Δάνη που έγινε
επειδή οι αρµοδιότητες του ΣΔΟΕ πήγαν στη ΓΓΔΕ. Ε, κάπου και
οι αοριστίες και τα φληναφήµατα έχουν και κάποιο όριο και εγώ
δεν θα ακολουθήσω. Δεν ήµουνα ποτέ ούτε στο ίδιο κόµµα ούτε
στον ίδιο κόσµο µε τον συγκεκριµένο υβριστή. Αναµένω τα στοιχεία διότι από εµένα αυτό το άθλιο ψέµα που ακούστηκε µέσα
στη Βουλή δεν πρόκειται να µείνει έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αλεξιάδη.
Καλώ στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνο Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει πάντα ενδιαφέρον η συζήτηση γύρω από τα οικονοµικά.
Δεν υπάρχει λόγος, κύριε Υπουργέ, να εµπλακούµε στον αριστερό αλληλοσπαραγµό, αλλά υπάρχει µία ευκαιρία, και το
έχουµε πει από την πρώτη φορά, και εµείς παίρνουµε τη σκυτάλη
από εσάς όταν προεκλογικά φωνάζατε –θα ήθελα να επιστρέψετε και να µας το πείτε- γιατί δεν κάνουµε µία εξεταστική επιτροπή για τα χαµένα 100 δισεκατοµµύρια τον πρώτο χρόνο
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ; Αυτά τα 100 δισεκατοµµύρια που
χάθηκαν, που φωνάζατε, που λέγατε; Εµείς είµαστε εδώ. Πάµε
να βρούµε πού πήγαν τα λεφτά αυτά, πού πήγαν τα χρήµατα.
Γιατί ακούµε εδώ ώρες ατελείωτες παρελθοντολογίες την ώρα
που η Ελλάδα έξω βουλιάζει.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σταϊκούρα –εµένα, που µου αρέσει η επικοινωνία και η διαδραστικότητα- αν δεν ήσασταν Υπουρ-
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γός Οικονοµικών και δεν ήσασταν Κυβέρνηση τώρα, µε το χέρι
στην καρδιά θα το ψηφίζατε σήµερα το νοµοσχέδιο αυτό; Να
αναµένω απάντηση ή θα το πείτε µετά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μετά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μετά. Μου αρέσει το πινγκ-πονγκ
αυτό, γιατί βοηθάει, πιστεύω.
Μιλάµε για µια µνηµονιακή υποχρέωση. Όµως, κανένας δεν
θέλει τα µνηµόνια. Άρα, θεωρώ ότι αυτό που ζητάτε από εµάς
σήµερα να ψηφίσουµε, δεν θα το ψηφίζατε ούτε εσείς σε καµµία
άλλη περίπτωση, πλην αν ήσασταν Υπουργός Οικονοµικών ή Κυβέρνηση, όπως είναι σήµερα η Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Υπουργέ, έχει πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Πόσες
ώρες είµαστε εδώ;
Μιλάµε για το νοµοσχέδιο αυτό, κύριε Σταϊκούρα, νοµοθετούµε, η πολιτεία νοµοθετεί, η Κυβέρνηση νοµοθετεί άρθρα, διατάξεις, πράγµατα για την ΑΑΔΕ, για µια Αρχή, όµως, για την
οποία ναι µεν νοµοθετούµε, αλλά δεν µπορούµε να ελέγξουµε,
δεν µπορούµε να την ακουµπήσουµε. Είναι ένα κράτος άλλο,
είναι κάτι διαφορετικό. Όµως, εµείς νοµοθετούµε για την ΑΑΔΕ.
Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό πάρα πολύ µεγάλο. Και θα σας πω
κάτι, κύριε Υπουργέ, γιατί άκουγα αυτό το πινγκ -πονγκ -θα το
πω µε πολλή συµπάθεια- το βαρετό µε τον κ. Τσακαλώτο. Φτάνει
πια αυτό το πράγµα: «Εµείς, εσείς, εµείς, εσείς». Υπάρχουν και
αυτοί, όπως ξέρετε, έξω. Και αυτοί είναι οι πολίτες και οι πολίτες
είναι καταστραµµένοι και πεινασµένοι και χρεωµένοι και πτωχευµένοι. Καλείστε και εσείς και αυτοί. Και λέτε: «Εµείς κάναµε αυτά,
εσείς κάνατε αυτά, εµείς αυτά, εσείς αυτά». Δεν ενδιαφέρουν
πλέον τον κόσµο αυτά τα πράγµατα. Σας το λέω σε κάποιες παρατηρήσεις.
Τώρα, από αυτά που άκουσα πριν την οµιλία µου, δηλαδή, σε
ό,τι αφορά τον κ. Βαρουφάκη, δεν θα µπω στα οικονοµικά θέµατα, γιατί νοµίζω ότι ο καθένας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά
του σε αυτήν την Αίθουσα. Για όσους θήτευσαν σε Υπουργεία µιλάνε τα έργα και όχι τα λόγια. Όµως, θα πω για την πρόταση του
κ. Βαρουφάκη, που µας είπε πριν από λίγο -και θα έχει πραγµατικά ενδιαφέρον-, τουλάχιστον να µην ακούγεται ότι οι Έλληνες
αυτή τη στιγµή αποταµιεύουν χρήµατα. Λίγο σεβασµό να έχουµε
στον κόσµο που µας ακούει. Δεν µπορούµε να λέµε στην Αίθουσα αυτή ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγµή αποταµιεύει
χρήµατα. Να αποφεύγονται κάποια τέτοια πράγµατα, παρακαλώ.
Πάµε τώρα στην ΑΑΔΕ. Όπως είπαµε, είναι µια Ανεξάρτητη
Αρχή ακόµη.
Όσον αφορά το µνηµόνιο, κύριε Σκανδαλίδη, τα δικαιώµατα
είναι δικά σας. Θα δανειστώ λίγο το στιχάκι: «Το µνηµόνιο είναι
εδώ, ενωµένο, δυνατό». Παραφράζω το ΠΑΣΟΚ και το κάνω «το
µνηµόνιο». Παίρνω το ωραίο σύνθηµά σας. Αυτό αποδεικνύεται
σήµερα περίτρανα, γιατί όσοι υποστηρίζουν ότι έβγαλαν τη χώρα
από τα µνηµόνια ή ότι βγήκαµε από τα µνηµόνια, αυτό είναι ένα
παραµύθι µε δράκο ή χωρίς. Ό,τι θέλετε βάλτε εσείς. «Το µνηµόνιο είναι εδώ, ενωµένο δυνατό». Ποιο; Να το. ΑΑΔΕ. Τι είναι
αυτό; Μνηµονιακή υποχρέωση. Όλα τα υπόλοιπα είναι επικοινωνιακά τρικ και τίποτα παραπάνω.
Και τι κάνει το νοµοσχέδιο αυτό; Δίνουµε υπερεξουσίες στην
ΑΑΔΕ και προωθείται έτσι από τους µνηµονιακούς δανειστές
µας, τους θεσµούς, την τρόικα, -τους έχουµε αλλάξει επτά ονόµατα ανάλογα µε το πώς θα το περάσουµε επικοινωνιακά- µια
προνοµιακή µεταχείριση και µπόνους στους υπαλλήλους της
αρχής.
Και τους κάνουµε, κύριε Υπουργέ, -αυτή είναι η δική µας
άποψη, η δική µου, αν θέλετε, και αν διαφωνείτε, θα σας ακούσωκυνηγούς κεφαλών: Πόσος ήταν ο µισθός σου; Ήταν 700 ευρώ.
Θα παίρνεις άλλα 700 µπόνους. Κυνήγα, κυνήγα τον κόσµο.
Έτσι κάνουµε τους πολίτες, τους αναγκάζουµε να µισούν το
κράτος και την πολιτεία, γιατί τους κυνηγάµε. Και είναι κρίµα,
γιατί ο πολίτης πρέπει να βρίσκει αποκούµπι στο κράτος και την
πολιτεία. Ο πολίτης πρέπει να έχει σύµµαχο το κράτος και την
πολιτεία και όχι να µισεί το κράτος, την εφορία, την ΑΑΔΕ, τους
ελέγχους. Όµως, δυστυχώς, τον έχουµε φτάσει σε τέτοιο σηµείο
που ο κόσµος πλέον, οι πολίτες µισούν το κράτος.
Σας κλέβουν και τη δόξα, γιατί έρχονται πάρα πολλές τροπολογίες εδώ. Δηλαδή, αντί να µιλήσουµε µε το νοµοσχέδιό σας,
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δεν ξέρουµε από πού να αρχίσουµε. Από τον κ. Αυγενάκη; Από
τον κ. Χατζηδάκη; Έρχεται χιονοθύελλα τροπολογιών. Μπορεί
έξω η «Μήδεια» να τελείωσε, αλλά το χιόνι των τροπολογιών συνεχίζει και πέφτει εδώ µέσα.
Πραγµατικά, δεν θα µπω στην ουσία των όσων λέει η τροπολογία του κ. Χατζηδάκη. Θα πω, όµως, το εξής: Θεωρώ ότι κοροϊδεύουµε τους Έλληνες που µια ζωή πλήρωναν. Κοροϊδεύετε
τους πατεράδες µας, τους παππούδες µας, τους ανθρώπους αυτούς.
Τώρα εσείς καλείστε να λύσετε τον γρίφο, κύριε Βρούτση. Θα
σας ακούσω, γιατί είχατε το χαρτοφυλάκιο αυτό πριν από λίγο
χρονικό διάστηµα. Είναι δύσκολη εξίσωση, συσσωρευµένες,
άσχηµες καταστάσεις, αλλά αυτός ο κόσµος έξω εκεί την πληρώνει πραγµατικά. Και δίνετε τώρα ψίχουλα και βαφτίζετε καρβέλι ολόκληρο, τα ψίχουλα. Τα 350, τα ψίχουλα, το κάνετε
καρβέλι: «Εµείς σας δίνουµε και λεφτά».
Και ο πεινασµένος Έλληνας -και ντρέποµαι που το λέω, αλλά
είναι αλήθεια- ο πεινασµένος Έλληνας συνταξιούχος έχει πάψει
να ονειρεύεται πλέον καρβέλια, κύριοι Υπουργοί. Να το ξέρετε.
Θα πάρει 380 ευρώ, θα πάρει και κάποια αναδροµικά, θα πάρει
και κανά δεκαπεντάρι-είκοσι χιλιάδες στην τράπεζα, κύριε Σκανδαλίδη, θα τα δει και από εκεί που δεν είχε τίποτα, θα σκεφτεί
ότι µπήκαν και 15.000 µέσα, παίρνω και 380. Ουδέν µονιµότερο
του προσωρινού! Μπορεί σε πέντε-έξι χρόνια να πάει ογδόνταογδόντα πέντε να αποδηµήσει εις Κύριον.
Έτσι θα το χειριστούµε το θέµα για τους ανθρώπους αυτούς
που στήριξαν την πατρίδα µας στους ώµους τους όλα αυτά τα
χρόνια, τους πατεράδες µας;
Δηλαδή, για αυτούς δεν έχουµε λεφτά, κύριε Υπουργέ, αλλά
για τους παράνοµους µετανάστες -θα σας πω σε λιγάκι- έχουµε
χρήµατα; 380, 360 ο συνταξιούχος, 400-500 οι άλλοι;
Δηλαδή, για αυτούς δεν έχουµε χρήµατα, κύριε Βρούτση, που
νοµοθετούσατε πριν από λίγο καιρό στο Υπουργείο αυτό; Άρα,
έχουµε τα εκατοµµύρια να τα δίνουµε στα κανάλια, που έλεγα
στον κ. Λιβάνιο το πρωί σήµερα, γιατί από το πρωί είµαστε εδώ;
Εκεί έχουµε να δώσουµε εκατοµµύρια, να χαρίζουµε τη δόση, τα
20 εκατοµµύρια του Πέτσα, όλα τα εκατοµµύρια που δίνουµε στα
κανάλια. Όµως, να τα δώσουµε στους συνταξιούχους δεν µπορούµε. Είναι πρόβληµα.
Για τις τριάντα δύο ανεξάρτητες αρχές -καλή ώρα και η ΑΑΔΕ,
µία από τις τριάντα δύο, γιατί πέντε είναι αναγνωρισµένες από
το Σύνταγµά µας, οι άλλες είκοσι επτά δεν ξέρω τι ρόλο παίζουνέχουµε να δίνουµε 600 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο, κύριε Σταϊκούρα. Τόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές, 600 εκατοµµύρια
ευρώ τον χρόνο. Και ο συνταξιούχος να παίρνει 380 και να πει
και ευχαριστώ που µάτωσε και αφιέρωσε τη ζωή του να δουλεύει
τίµια για την πατρίδα του. Όµως, λεφτά για τους παράνοµους εισελθόντες µετανάστες στη χώρα µας έχουµε, κύριε Υπουργέ.
Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα µου δώσετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε δυο-τρία πράγµατα, σε κάποια άλλα ζητήµατα, και θα ακούσω και την απάντηση του κυβερνώντος
κόµµατος.
Η Νέα Δηµοκρατία διαπράττει ένα εθνικό έγκληµα. Εχθές το
γλιτώσαµε στο παρά πέντε το εθνικό έγκληµα µε τις εθνικές µειονότητες. Εδώ, όµως, συνεχίζετε και δεν µπορούµε να κάνουµε
κάτι. Εδώ είστε αποφασισµένοι να το πάτε µέχρι τέρµα. Δηµιουργείτε πόλεις ισλαµικές ανά την επικράτεια.
Και προσέξτε τώρα γιατί το αντιπαραβάλλω µε το νοµοσχέδιο
και την τροπολογία για τα 380 του φουκαρά του Έλληνα του συνταξιούχου. Τους έχετε σχολεία, καταστήµατα, εγκαταστάσεις
άθλησης και ψυχαγωγίας, σε λίγο τζαµιά και ιµάµηδες. Ο Πρόεδρός µας το πρωί αποκάλυψε τις µόνιµες εγκαταστάσεις που
πάτε να κάνετε στον Έβρο. Τους έχετε χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Ακούστε. Πρέπει να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Τους
έχετε ιατρεία, καταστήµατα, σχολεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια, πολυχώρους, γραφεία διοίκησης, γραφεία φρουράς, χώρους άθλησης, γραφείο ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Αυτά είναι εκατοµµύρια ευρώ και τσοντάρουµε και εµείς. Δεν
είναι της Ευρώπης λεφτά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στον προϋπολογισµό, ο οποίος τινάχτηκε στον αέρα, που ψηφίσατε πριν
από δυο-τρεις µήνες είχαµε και µισό δισεκατοµµύριο για τους
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λαθροµετανάστες µέσα. Λεφτά δικά µας είναι.
Γύρω στα 500 εκατοµµύρια δεν ήταν, κύριε Βιλιάρδο; Κάπου
εκεί ήταν, αν θυµάµαι καλά. Τους έχετε σύστηµα αποχέτευσης
όµβριων υδάτων, µόνιµο δίκτυο ύδρευσης, περίφραξη. Και το κάνετε παντού και στην Καβάλα, στο Βαγιοχώρι, παντού. Είναι εκατοµµύρια, λεφτά των Ελλήνων. Και ο συνταξιούχος παίρνει 380.
Περίµενε πέντε-έξι χρόνια. Αν προλάβεις να ζήσεις να πάρεις τη
σύνταξή σου και επειδή δεν προλαβαίνεις, πάρε 380 τώρα.
Ε, αυτό είναι, κύριε Βαρουφάκη, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του
ΜέΡΑ25, που µας είπατε ότι θα πρέπει να φιλοξενήσουν πρόσφυγες στα σπίτια τους οι αλληλέγγυοι και να τους αφήσουµε. Δεν
ξεκινάµε σιγά-σιγά την αυτοκριτική µας; Ξεκινήστε εσείς. Πάρτε
δυο-τρεις στο σπίτι σας. Κάντε την αρχή, γιατί εµείς έχουµε άλλη
εικόνα για αυτούς εκεί έξω.
Διαβάζω σήµερα -και θα τα καταθέσω στα Πρακτικά- για κατάληψη παράνοµων µεταναστών σε σπίτια Ελλήνων στο Σουφλί,
στο Μεγάλο Δέρειο Σουφλίου. Όταν λείπουν οι ιδιοκτήτες µπαίνουν, αλλά όταν φεύγουν αφήνουν ένα χάος πίσω τους. Χάος!
Έχουµε φωτογραφίες. Στη Σπάρτη σηµερινό δηµοσίευµα αναφέρει: Δεν παραδίδουν τα κλειδιά του ξενοδοχείου όπου µένουν
προσωρινά, εάν δεν τους δώσει η πολιτεία -λέει- διαβατήρια ή
ταυτότητες. Δεν γίνεται. Αυτές είναι οι ανισότητες οι κοινωνικές.
Και θα πάω και λίγο στο θέµα της κακοκαιρίας. Δεν θα µπω
σε λεπτοµέρειες. Κύριε Σταϊκούρα, δεν είναι δικό σας το θέµα,
εννοώ της Κυβέρνησης. Αυτό είναι µια µόνιµη κατάσταση. Είναι
έρµαιο της ανικανότητας των εκάστοτε κυβερνήσεων οι Έλληνες
πολίτες. Κάθε φορά που χιονίζει -Νέα Δηµοκρατία είναι πάνω,
ΠΑΣΟΚ είναι, ΣΥΡΙΖΑ είναι- έχουµε τα ίδια. «Τα ίδια Παντελάκη
µου τα ίδια Παντελή µου», γιατί είστε ίδιοι.
16-12-2021: «Η Μήδεια». Είδατε τι έγινε. 5-1-2020: «Ο Ηφαιστίωνας. Χιόνια στη Μαγνησία, έκλεισαν οι σιδηροδροµικές
γραµµές». 6-2-2020: «Χιονιάς στην Αθήνα. Κλειστή η Αθηνών Λαµίας για τα φορτηγά». 4-1-2019: «Σοβαρά προβλήµατα. Κλειστοί οι δρόµοι στην ΠΑΘΕ. Διακοπές ρεύµατος». 23-2-2017, ΣΥΡΙΖΑ: «Πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών µέσα στο χιόνι. Ουρές
χιλιοµέτρων στη εθνική οδό». Και αν πάµε και λίγο πίσω, θα
βρούµε και άλλα και άλλα και άλλα.
Γιατί; Γιατί αυτό το ρηµάδι το κράτος δεν µπορεί να λειτουργήσει, όπως λειτουργεί ένα ευρωπαϊκό κράτος, σωστά. Γιατί
αυτός ο πολίτης -θα το πω ξανά µε λύπη- µισεί το κράτος, γιατί
µόνο πληρώνει και δεν έχει καµµία παροχή. Πληρώνει, πληρώνει,
πληρώνει και µόλις χιονίσει θα µείνει εγκλωβισµένος, θα κλείσουµε τους δρόµους, θα κάνουµε και άλλα. Δεν γίνεται. Καµµία
παροχή δεν έχει.
Και κλείνοντας θα αναφερθώ σε ένα κοµµάτι που σας αφορά,
κύριε Υπουργέ, γιατί έχουµε πει πολλές φορές την άποψή µας,
αγαπητέ κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, ότι πρέπει να επιστρέψει το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, να φύγει από το Υπουργείο
Οικονοµικών το ταµείο. Και θεωρώ ότι πρέπει να το δείτε.
Για τον «Τηλέµαχο» το έχουµε πει πολλές φορές. Το έχει πει ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκατό φορές στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στους Υπουργούς Άµυνας, στον Υφυπουργό Άµυνας.
Γιατί τι κάνει τώρα ο Ερντογάν;
Και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς κάνουµε αυτόν τον φράκτη είκοσι έξι χιλιόµετρα, κύριε
Βρούτση, αλλά ξέρουµε ότι η νέα µόδα, το νέο όπλο που χρησιµοποιεί ο Ερντογάν είναι αυτά τα µη επανδρωµένα drones, µη
επανδρωµένα UAV αυτά που λέµε.
Και έχει κάνει σουρωτήρι όλη τη συνοριακή µας γραµµή. Και
εµείς, γιατί δεν µας ακούτε, έχουµε τον «Τηλέµαχο», ένα εξαιρετικό σύστηµα anti-drones που έχουν κατασκευάσει οι Έλληνες είναι δικιά µας κατασκευή- και µπορεί να δώσει το φιλί της ζωής
κιόλας και οικονοµικά, κύριε Σταϊκούρα, στην αµυντική µας βιοµηχανία. Όµως, δεν µας ακούτε.
Κάπου µας ακούτε. Στα «Ραφάλ το πράξατε. Μας ακούσατε.
Έχουµε πει και άλλα. Να βάλετε τώρα και συστήµατα πάνω για
την αναβάθµιση των Ραφάλ πυραύλους. Σας είπα εγώ για τις
Μπελαρά. Φαίνεται ότι δικαιωνόµαστε και µας ακούτε. Σας είπαµε για τα Μπλάκ χοκς στην Κορέα να πάτε να τα πάρετε. Τα
έχουν αποσύρει οι Κορεάτες.
Και εδώ κάποιος απαγορεύει -ένα µαγικό χέρι, -µπορεί να µην
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είναι ελληνικό, δεν ξέρω- τον «Τηλέµαχο». Γιατί όχι; Και antidrone θα έχουµε και η αµυντική µας βιοµηχανία θα δουλέψει και
δικό µας προϊόν είναι και θέσεις εργασίας θα έχουµε και από
όλα.
Δείτε τα αυτά. Είναι σοβαρά αυτά που σας λέµε. Θα τα βρούµε
µπροστά µας. Τα λέµε πραγµατικά γιατί θέλουµε να βοηθήσουµε
και να προσφέρουµε ένα λιθαράκι στην πατρίδα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χήτα. Μόνο ένα λεπτό ήταν οι καθυστερήσεις.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα στη Βουλή, είναι σηµαντικό, όχι όµως σηµαντικό
για τον χρόνο που αφιερώσαµε και την πολιτική συζήτηση η
οποία διεξήχθη. Έγινε σηµαντικό µέσα από τη συζήτηση, τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τα κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν
τη φορολογική διοίκηση.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι η προσωπική µου προγενέστερη
εµπειρία µού δίνει και το δικαίωµα να έχω µια αµφίπλευρη και
µεγαλύτερη γνώση και εµπειρία στα ζητήµατα. Και θέλω, κοιτώντας όλες και όλους στα µάτια, να σας πω ότι το νοµοσχέδιο είναι
στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση.
Πρώτα και κύρια, άνευ λόγου και αιτίας, άνοιξε κυρίως από το
ΚΙΝΑΛ, αλλά λανθασµένα και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που
νοµοθέτησε σωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, το ζήτηµα
περί της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, αν και κατά
πόσο πρώτον, είναι ανεξάρτητη, και δεύτερον, αν αξίζει να είναι
ανεξάρτητη. Και µπήκε το ζήτηµα και από τον κ. Βαρουφάκη λίγο
πριν από την τοποθέτησή του.
Απαντώ ευθέως: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, η
ονοµαζόµενη ΑΑΔΕ, νοµοθετήθηκε µε τον ν.4389 στις 22 Μαρτίου του 2016 ως κατευθυντήρια γραµµή του τρίτου µνηµονίου το είπε εξαίρετα και ο Υπουργός, ο κ. Βεζυρόπουλος. Και ήταν
στη σωστή κατεύθυνση αυτή η νοµοθέτηση, διότι γνωρίζοντας
το παρελθόν και τη λειτουργία του πολιτικού µας συστήµατος
πολλά-πολλά χρόνια πριν, κύριε Σκανδαλίδη, πρέπει να ξέρετε
ότι έπρεπε κάποια στιγµή η ΑΑΔΕ να αποκτήσει αυτή την ανεξαρτησία.
Και, πράγµατι, µε τον νόµο τον συγκεκριµένο έγινε ανεξάρτητη. Μπορεί να µην έγινε στο µέγεθος, στον βαθµό που θα
έπρεπε και να ερίζονται και ζητήµατα τα οποία αµφισβητούν την
ανεξαρτησία της ή τον βαθµό ανεξαρτησίας της ή τον τρόπο λογοδοσίας της. Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτηµα.
Όµως, σωστά δοµήθηκε και σωστά το διατηρεί η σηµερινή Κυβέρνηση ως Ανεξάρτητη Αρχή µε την επωνυµία ΑΑΔΕ.
Το δεύτερο ζήτηµα, στο οποίο εγείρεται η συζήτηση επί του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, είναι οι δώδεκα χιλιάδες υπάλληλοι
της ΑΑΔΕ και το µισθολογικό τους περιβάλλον και η µισθολογική
τους κατάσταση. Θα σας απαντήσω, λοιπόν, µε την ίδια εµπειρία,
γνώση και των σηµερινών δεδοµένων και της δικής µου παλαιότερης εµπειρίας.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, πρέπει να έχει ένα
προσωπικό το οποίο να είναι υψηλής επιστηµονικής στάθµης, να
είναι ακέραιο και να έχει και καλή µισθολογική αµοιβή. Για µένα
διαχρονικά πιστεύω ότι πρέπει να έχει µια διακριτή µισθολογική
µεταχείριση.
Και πρέπει να έχει µια διακριτή µισθολογική µεταχείριση, γιατί
πολύ απλά, φίλε Τρύφωνα Αλεξιάδη, αποδίδει φορολογική δικαιοσύνη, δηλαδή κάνει ένα εξειδικευµένο έργο απέναντι σε νοµικά
και φυσικά πρόσωπα, ελέγχει φορολογικές δηλώσεις, ελέγχει φορολογικά στοιχεία, ελέγχει εταιρείες που σηµαίνει ότι πρέπει να
έχει γνώση ειδική πάνω στα ζητήµατα και του Κώδικα Φορολογικών Θεµάτων και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στα ζητήµατα ποινών στο ποινολόγιο και στα ζητήµατα δηµόσιας
διοίκησης. Πρέπει να ξέρει όλο το φάσµα, το δίκαιο το εµπορικό.
Πρέπει να έχει, δηλαδή, µια υψηλής στάθµης επιστηµονική κατάρτιση και συγκρότηση, που σηµαίνει πλέον ότι και µε τη διαδικασία
πρόσληψης διαµέσου του ΑΣΕΠ χρειάζονται αυξηµένα ποσόντα.

8463

Άρα, για να κάνει και να επιτελεί σωστά το έργο του από τη
στιγµή που αποδίδει φορολογική δικαιοσύνη, σηµαίνει σε απλούς
οικονοµικούς όρους, ότι, πρώτον, προσδιορίζει τη φορολογική
ύλη, δεύτερον, τη βεβαιώνει και, τρίτον, την εισπράττει, ένας
υψηλής ευθύνης ρόλος για έναν δηµόσιο λειτουργό πρέπει να
έχει και µια διακριτή αντιµετώπιση.
Τι κάναµε τα προηγούµενα χρόνια; Είχαµε δώσει µε παλιότερη
ορολογία τα ΔΙΒΕET. Η πολιτεία τα έχει ονοµάσει ΔΙΒΕET. Μετά
µετονοµάστηκαν σε προσωπική διαφορά. Και τώρα έρχεται ο νοµοθέτης -πολύ σωστά ο Χρήστος ο Σταϊκούρας και ο Απόστολος
Βεσυρόπουλος- και τα ΔΙΒΕET αυτά, την προσωπική διαφορά,
την ενσωµατώνουν µισθολογικά. Και έρχονται και υλοποιούν και
τον νόµο περί ενιαίου µισθολογίου εφαρµόζοντας πλήρως τον
νόµο περί ενιαίου µισθολογίου, διατηρώντας, πρώτον, την
αµοιβή χωρίς να µειώνεται κανενός η αµοιβή από εδώ και πέρα,
αλλά δίνοντας την επιστηµονική αντίστοιχη πάνω στο περιβάλλον
το καινούργιο που διαµορφώνεται µισθολογικά για τον υπάλληλο, αλλά κυρίως και στόχους διά µέσω της αξιολόγησης του
κάθε υπαλλήλου. Γίνεται το αυτονόητο, δηλαδή.
Άρα, το νοµοσχέδιο είναι απολύτως στη σωστή κατεύθυνση.
Έρχεται να αποκαταστήσει ένα ζήτηµα, το οποίο ήταν σε εκκρεµότητα στην ολοκλήρωση του νόµου της Ανεξάρτητης Δηµόσιας
Αρχής, και πιστεύω προσωπικά ότι θα λειτουργήσει θετικά και
για τους υπαλλήλους αλλά και για τον στόχο που θέτουµε διαχρονικά για τη σύλληψη της φορολογικής ύλης, που θα έλθει
µέσα από την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των ίδιων των
υπαλλήλων.
Να κρατήσουµε εδώ ένα στοιχείο, το οποίο δεν το ήξερα και
το άκουσα από τον Υπουργό λίγο πριν, ότι στον τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ το 1/3 των επιτυχόντων δηµόσιων υπαλλήλων
στην ΑΑΔΕ δεν πήγε να πάρει τη θέση που του αναλογούσε, που
πέτυχε, γιατί ακριβώς ήταν υψηλών επιστηµονικών προσόντων
και η ελεύθερη αγορά από έξω τους έδινε περισσότερα χρήµατα.
Αυτή τη στιγµή υπάρχει έλλειψη προσωπικού στην ΑΑΔΕ και
χρειάζεται να εµπλουτιστεί µε νέο αίµα, υψηλά καταρτισµένων
ανθρώπων, νέων παιδιών, µε γνώση πάνω στα οικονοµικά για να
λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα και καλύτερα. Με λίγα λόγια
το νοµοσχέδιο αυτό είναι σωστό νοµοσχέδιο, στη σωστή κατεύθυνση και αποκαθιστά µια εκκρεµότητα µετά τη νοµοθεσία της
ανεξαρτησίας της ΑΑΔΕ από τον ν.4389/2016. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αφιερώσαµε, λοιπόν, πολύ χρόνο για ένα αυτονόητο
νοµοσχέδιο το οποίο κινείται και είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Το δεύτερο ζήτηµα, αφορά στην τροπολογία που έφερε το
Υπουργείο Οικονοµικών. Εγώ οφείλω πάλι να χρησιµοποιήσω την
ίδια προγενέστερη γνώση και εµπειρία. Ήταν πάντα µια διαχρονική απαίτηση του πολιτικού συστήµατος στο πως θα φέρουµε
στην Ελλάδα επιχειρήσεις, να προσελκύσουµε δηλαδή, εδώ φορολογητέα ύλη από το εξωτερικό. Ήταν µια διαχρονική απαίτηση
και µια διαχρονική στόχευση του πολιτικού συστήµατος. Σήµερα
έρχεται να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια µέσα από την τέταρτη νοµοθετική παρέµβαση που είναι η σηµερινή. Υπενθυµίζω
ότι τρεις νόµοι µέχρι τώρα ο ν.4646/2019, ο ν.4714/2020, ο
ν.4758/2020 και ο σηµερινός νόµος έρχονται να κάνουν πράξη
αυτό το διαχρονικό αίτηµα όλων των κοµµάτων τα οποία πέρασαν από την κυβέρνηση. Αξίζουν συγχαρητήρια στη γενική γραµµατέα, την κ. Αθηνά Καλύβα, που από ό,τι άκουσα από τον
Υπουργό Οικονοµικών τον κ. Σταϊκούρα επιµελήθηκε τις συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτές τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες εγώ τις ονοµάζω µεταρρύθµιση. Στην κυριολεξία
µεταρρύθµιση. Οι µεταρρυθµίσεις δεν αποτυπώνουν το αποτέλεσµά τους ακαριαία αµέσως. Θέλουν ένα χρονικό ορίζοντα ωρίµανσης.
Αυτές οι τέσσερις νοµοθετικές πρωτοβουλίες, οι τρεις που
έχουν γίνει και η σηµερινή, είµαι απόλυτα βέβαιος ότι θα αποδώσουν καρπούς στο απώτερο µέλλον. Θα έρθουν στην Ελλάδα
συνταξιούχοι ξένοι, εργαζόµενοι ξένοι, και οικογενειακές επιχειρήσεις -διαµορφώνεται σήµερα το θεσµικό πλαίσιο- και θα φέρουν στην Ελλάδα φορολογικά έσοδα. Αν δείτε την ανάγνωση
και τις προτάσεις που έχουν κάνει οι µεγαλύτερες ελεγκτικές
εταιρείες από την «GRANT THORNTON», την «ERNST AND
YOUNG», την «PRIME», την «PRICE WATERHOUSE» πάνω στα
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ζητήµατα της φορολογικής διοίκησης και των φορολογικών κινήτρων, αυτό που νοµοθετούµε σήµερα και οι τρεις προηγούµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις που έχουν γίνει, ήταν πάντα στις
κορυφαίες προτεραιότητες που έθεταν. Το έχουν κάνει άλλες
χώρες. Το κάνει και η Ελλάδα µας. Συγχαρητήρια, κύριε Σταϊκούρα, σε εσάς, στο επιτελείο σας, στη γενική γραµµατέα, την
κ. Καλύβα.
Θα περάσω στην τροπολογία που αφορά στο Υπουργείο Εργασίας. Επιτρέψτε µου να σας πω ότι εγώ από αυτό εδώ το Βήµα
προσπαθούσα και προσπαθώ, χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο,
όποτε ανεβαίνω εδώ και έχω µπροστά µου αυτά τα µικρόφωνα
και ενώπιόν µου τους συναδέλφους Βουλευτές, πάντα να είµαι
αξιόπιστος και σωστός σε αυτά που λέω. Σε επίπεδο πολιτικής
µπορεί να αµφισβητούνται. Σε επίπεδο στοιχείων, όµως, δεν πρέπει να αµφισβητούνται. Γιατί µιλάµε µε στοιχεία. Ουαί κι αλίµονο
αν οι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν περάσει
και από θέσεις Υπουργών έρχονται εδώ και δεν λένε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Άκουσα για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστηµα την κ. Ξενογιαννακοπούλου να λέει αυθαίρετα νούµερα -δεν θα πω τη λέξη
ψέµατα- λόγω άγνοιας πάνω στα ζητήµατα των εκκρεµών συντάξεων. Πριν φτάσω στο ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων που
αφορά τη συγκεκριµένη τροπολογία του Υπουργού Εργασίας,
του Κωστή Χατζηδάκη, που είναι σωστή, θέλω να ανοίξω το θέµα
των εκκρεµών συντάξεων. Απασχολεί το Κοινοβούλιο, όχι άδικα.
Ας το δούµε λίγο σφαιρικότερα. Έχουµε επικεντρωθεί στο ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων και ακυρώνουµε τα πάντα. Ποια
είναι η πραγµατικότητα όµως; Αδικούµε τον εαυτό µας.
Η Ελλάδα πέρασε και ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια µέσα από
ένα λανθασµένο ασφαλιστικό σύστηµα, που ήταν η κύρια αιτία µια από τις κύριες αιτίες- του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού της
χώρας. Κύριε Σκανδαλίδη, όπως σας κοιτάω θέλω να σας πω ότι
νιώθω περήφανος που όντας Υπουργός στο τέλος Φεβρουαρίου
του 2020, ήρθε επιτέλους η µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση,
ο ν.4670/2020 που ξεκίνησε να λειτουργεί από 1η Μαρτίου 2020.
Από τότε γράφουµε στο κοντέρ τη λειτουργία του νόµου της
ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. Είχα πει και στην οµιλία µου στην
ασφαλιστική µεταρρύθµιση ότι ήταν ένας νόµος που αξιοποίησε
και το παρελθόν. Αξιοποίησε και τον ν.3863, τον νόµο Λοβέρδου
- Κουτρουµάνη, και τον ν.4387/2016, του νόµο Κατρούγκαλου.
Πήρε όλα τα καλά στοιχεία, άλλαξε στη βάση των πολιτικών προτεραιοτήτων που είχαµε θέσει ως Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά
και φτιάχτηκε πλέον ο ν.4670 που ήρθε. Έχουµε στην Ελλάδα
ένα νόµο ασφαλιστικό δίκαιο, βιώσιµο, µε κίνητρα να είσαι µέσα
στο ασφαλιστικό σύστηµα. Επιπλέον, καλλιεργεί την ασφαλιστική
συνείδηση. Αυτή είναι η µεγάλη εικόνα. Μην αυτοακυρωνόµαστε,
λοιπόν.
Εγώ δεν έχω ακούσει από την ψήφιση του νόµου ούτε ένα
κόµµα να τοποθετείται για αλλαγή του ασφαλιστικού νόµου. Και
αυτό είναι θετικό. Επιµέρους ζητήµατα τα οποία έχουν να κάνουν
µε το να δώσουµε κάποιο επίδοµα σε κάποια σύνταξη ή οτιδήποτε, µπορούν να ακουστούν. Αλλά αυτός ο νόµος ήρθε και θα
µείνει. Ήρθε µε αναλογιστική µελέτη µέχρι το 2070 για πρώτη
φορά. Δεν µπορεί να αλλάξει ούτε να κλονιστεί γιατί έχει την έγκριση του Ageing Working Group κι όλης της Ευρώπης. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Υποσύνολα του συστήµατος ως τελευταία εκκρεµότητα του ασφαλιστικού είναι οι εκκρεµείς συντάξεις.
Θα πω, λοιπόν, ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα, πράγµατι, είναι ένα
πρόβληµα παθογένειας πενήντα ετών. Δεν λύνεται µαγικά ούτε
πατώντας ένα κουµπί. Αλλά θα επαναλάβω τη σταθερή µου θέση.
Λύνεται µόνο µέσα από το ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ». Αν δεν
πιάσουµε το αίτιο που το δηµιουργεί, δηλαδή να σταµατήσει η
δεξαµενή να γεµίζει µε εκκρεµείς συντάξεις, δεν πρόκειται να
σταµατήσει ποτέ. Και αυτό, πράγµατι, έγινε τον Απρίλιο του
2020.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την ευκαιρία. Του είχα παραδώσει τότε τη µελέτη του «ΑΤΛΑΣ». Δεν το προχώρησε. Ήδη σήµερα ψηφιακά
παίρνουν οι αγρότες και οι συντάξεις χηρείας τη σύνταξή τους
σε ένα δευτερόλεπτο. Τον Απρίλη µήνα οι συντάξεις αναπηρίας
και οι υγειονοµικοί θα παίρνουν τη σύνταξή τους πλέον ψηφιακά
µε το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ». Το σχέδιο όπως είχε εκπονηθεί µε τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΦΚΑ ήταν µέχρι τέλος του 2021 να ολοκληρωθεί το σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ». Τι σηµαίνει αυτό; Ότι οι εκκρεµείς συντάξεις οι οποίες
υπάρχουν πλέον µπορεί να αντιµετωπιστούν βάζοντας δύναµη,
αξιοποιώντας ανθρώπινο δυναµικό, δίνοντας κίνητρα. Αυτή είναι
η αλήθεια. Άρα, µιλάµε για ένα πρόβληµα µερικό στο σύνολο του
ασφαλιστικού. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε αυτά που είπε η κ. Ξενογιαννακοπούλου. Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, δεν µου αρέσει να γυρίζω πίσω
το χρόνο. Ως Βουλευτής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης είχα
κάνει δεκάδες ερωτήσεις µε όλη την Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας και το ΚΙΝΑΛ τότε, να µας πείτε ποιες είναι οι
εκκρεµείς συντάξεις. Μας απαξιούσατε. Δεν απαντούσατε. Κι
όταν έγινα Υπουργός σας προκάλεσα να µου κάνετε ερώτηση.
Δεν το κάνατε. Ήθελα να µου την κάνετε εσείς, για να δείξω τη
διαφορά. Έκανε το ΚΙΝΑΛ. Απάντησα τότε στο ΚΙΝΑΛ, οι υπηρεσίες δηλαδή, ποιες είναι οι εκκρεµείς συντάξεις που παραλάβαµε. Διαβάζω. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Πάρτε το. Οι
εκκρεµείς συντάξεις: Οκτώβριος 2019, από τις υπηρεσίες, κύριες
συντάξεις εκατόν ογδόντα εννιά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα
µία, επικουρικές συντάξεις ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες
ενενήντα µια και εφάπαξ τριάντα έξι χιλιάδες εξήντα τέσσερις.
Σύνολο, παραλάβαµε πάνω από τριακόσιες χιλιάδες συντάξεις
σε εκκρεµότητα σε σύνολο εκκρεµοτήτων ενός εκατοµµυρίου
πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ. Φυσικά είχα
πέσει έξω, γιατί δεν είχα µετρήσει τις κρυµµένες συντάξεις στα
τσουβάλια, κ. Ξενογιαννακοπούλου. Ανακαλύφθηκαν µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε σιγά- σιγά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταθέτω στα Πρακτικά αυτό που παραλάβαµε τότε και θα παρακαλέσω να µην ξαναγίνει το ίδιο
λάθος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο ερώτηµα που µπαίνει πάντα είναι ποιες είναι οι εκκρεµείς συντάξεις. Λύθηκε. Τον Οκτώβρη του 2020 εκδόθηκε η
έκδοση «ΑΤΛΑΣ». Έχει καθυστερήσει την έκδοσή της. Πρέπει να
βγαίνει στις 25 κάθε µήνα. Αυτή η έκδοση πλέον δίνει τη δυνατότητα στα πολιτικά κόµµατα και τους Βουλευτές να γνωρίζουν µε
ακρίβεια ποιες είναι οι εκκρεµότητες των συντάξεων, πόσες συντάξεις απονεµήθηκαν και πόσες αιτήσεις συντάξεων έχουν γίνει.
Το καταθέτω. Αυτό είναι το βιβλίο µε το οποίο δεν θα ξαναχρειαστεί πλέον να ρωτάει κανείς µέσα εδώ ποιες είναι οι εκκρεµείς
συντάξεις, διότι αυτόµατα πλέον η αίτηση πηγαίνει από την ώρα
της υποβολής στο σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» και δεν µεσολαβεί κανένας
Υπουργός για να τις κρύβει στα σακιά όπως έκανε κ. Αχτσιόγλου,
η προκάτοχός µου. Θα πω γιατί έγινε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έχετε χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ
σηµαντικά αυτά που θα πω κι αξίζουν τον κόπο.
Ακούστηκε για τον ESM, τον κ. Ρέγκλινγκ, την κόκκινη κάρτα
και όλα τα υπόλοιπα. Ποια είναι πραγµατικότητα; Βεβαίως,
υπήρξε όταν ήµουν Υπουργός έντονη πίεση από τον ESM για τις
εκκρεµείς συντάξεις. Εµείς φταίγαµε, επειδή µόλις είχαµε παραλάβει την κυβέρνηση και ήρθαν στον Υπουργό; Όχι. Ξέρετε ότι
στο εξωτερικό βλέπουν ενιαία τη χώρα. Τι είχε συµβεί; Είχε πάρει
2,4 δισεκατοµµύρια δάνεια ο ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Εργασίας,
για να αποδώσει τα εφάπαξ, να αποδώσει τις συντάξεις θανάτου
που ήταν σε τσουβάλια -ήταν σαράντα πέντε χιλιάδες- να αποδώσει τις κύριες συντάξεις και να µειώσει τα ληξιπρόθεσµα στην
υγεία. Τι είχε συµβεί; Δεν λέγατε την αλήθεια. Θυµάστε από αυτό
το Βήµα που έβγαινε ο κ. Τσίπρας και η κ. Αχτσιόγλου, και µιλούσαν για πλεονάσµατα στον ΕΦΚΑ; Ήταν τα πλεονάσµατα του δανείου που δεν είχαν αποδοθεί στις συντάξεις ούτε στις
εκκρεµότητες ούτε στα εφάπαξ. Κύριε Σκανδαλίδη, ήταν 2,4 δισεκατοµµύρια.
Εγώ αναγκάστηκα και έβγαλα διαµέσου του «ΑΤΛΑΣ» όλη την
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εικόνα των ληξιπρόθεσµων της χώρας και πράγµατι τον Νοέµβριο του 2019 ο ESM έδωσε πράσινο φως. Γιατί έδωσε πράσινο
φως; Επειδή ήµουν εγώ Υπουργός και η Νέα Δηµοκρατία Κυβέρνηση; Όχι. Έδωσε πράσινο φως και πήραµε τα 750 εκατοµµύρια,
τη δόση µας, για τον εξής απλό λόγο. Πρώτον, µειώσαµε τα ληξιπρόθεσµα εφάπαξ από τα 120 εκατοµµύρια στα 40. Δεύτερον,
δώσαµε όλα τα σαράντα πέντε χιλιάδες έξοδα κηδείας σε τσουβάλια που αφορούσαν κατ’ εξοχήν αγρότες. Τρίτον, µειώσαµε τα
ληξιπρόθεσµα της υγείας από τα 240 εκατοµµύρια στα 20 εκατοµµύρια. Δείξαµε το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» το οποίο έδινε την οριστική λύση µελλοντικά στις εκκρεµείς συντάξεις. Πείστηκε ο
ESM. Ο κ. Σταϊκούρας, πηγαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τότε, στο Συµβούλιο, πήρε το πράσινο φως και πήραµε τα 750
εκατοµµύρια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και τι κάναµε αυτό το διάστηµα; Κλείνω µε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω µισό λεπτό. Αξίζει τον κόπο. Πρώτον, από την 1η Μαρτίου του 2020 που ξεκίνησε να εφαρµόζεται ο νόµος δώσαµε ένα
εκατοµµύριο πενήντα µία χιλιάδες συντάξεις αναδροµικά, 1,4 δισεκατοµµύριο. Δώσαµε διακόσιες πενήντα χιλιάδες συντάξεις σε
εφάπαξ λόγω του νέου νόµου, του ν.4670 και της απόφασης του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Αυτή ήταν δουλειά που έπρεπε να
γίνεται ταυτόχρονα. Δώσαµε τα σαράντα πέντε χιλιάδες έξοδα
κηδείας των αγροτών που ήταν σε τσουβάλια. Όλα. Δώσαµε εκατόν τέσσερις χιλιάδες εκκρεµότητες από τις οφειλές του 2019,
του έκτακτου, όπως το είχαµε πει, επιδόµατος κάλπης που είχατε
δώσει στους συνταξιούχους. Μιλάµε µε νούµερα. Δώσαµε
ογδόντα χιλιάδες συντάξεις χηρείας, από το 50% στο 70%. Έγινε
µια απίστευτη δουλειά από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΦΚΑ
και από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ.
Φυσικά στο ερώτηµα του εκλεκτού συναδέλφου, που έγινε
ταυτόχρονα, στις 9 Οκτωβρίου του 2019 αποδώσαµε 215 εκατοµµύρια σε διακόσιους δεκατέσσερις χιλιάδες ελεύθερους
επαγγελµατίες. Ήταν εκκαθαρίσεις του νόµου Κατρούγκαλου
που συνέδεε το εισόδηµα µε το ασφαλιστικό. Το λέγαµε ασφαλιστικό φορολογικό. Δώσαµε τον Δεκέµβριο του 2020 σε εκατόν
πενήντα οκτώ χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες 135.346.000
ευρώ. Όλη αυτή η δουλειά έγινε από την 1η Μαρτίου µέχρι τον
Δεκέµβριο 2020, φανταστείτε. Ταυτόχρονα βγήκε και η ψηφιακή
σύνταξη «ΑΤΛΑΣ». Οφείλει το Υπουργείο που τρέχει το πρόγραµµα να δώσει αύξηση σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους λόγω της ανταποδοτικότητας και οι συνταξιούχοι
εργαζόµενοι να πάρουν το 70% και όχι το 30%, όπως ήταν µε τον
νόµο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ταυτόχρονα αυξήσαµε
από το 50% στο 70% της προσωρινής σύνταξης και από το 50%
στο 80% της προσωρινής σύνταξης. Επίσης δώσαµε τη δυνατότητα προσωρινής σύνταξης και στους αγρότες. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Τι έγινε σήµερα; Το 2020, αποδώσαµε εκατόν εξήντα µια χιλιάδες επτακόσιες εβδοµήντα µια κύριες συντάξεις. Αυτό το είπατε σωστά, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Σπάσαµε κάθε ρεκόρ
µε το µισό προσωπικό όλων των εποχών, όταν η µέση απονοµή
συντάξεων ήταν εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες. Αυτό σηµαίνει ότι οι
προοπτικές µέχρι τέλος του 2021 ήταν να δοθούν όλες οι εκκρεµότητες.
Στο κύριο ερώτηµα τώρα, γιατί δεν έγραψε η τροπολογία του
Υπουργείου Εργασίας στον προϋπολογισµό τη δαπάνη, δηλαδή
πόσο προβλέπει ο Κωστής Χατζηδάκης, η απάντηση είναι απλή.
Δεν χρειαζόταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βρούτση, σας
παρακαλώ. Θα αναγκαστώ να µειώσω τον χρόνο των οµιλητών.
Να το ξέρετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο προϋπολογισµός του 2021, ήταν είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια τετρακόσια πενήντα ένα εκατοµµύρια. Στον προϋπολογισµό
που έχουµε ψηφίσει. Ενώ για το 2020 ήταν είκοσι τέσσερα δισεκατοµµύρια οκτακόσια είκοσι πέντε εκατοµµύρια. Κύριε Αλεξιάδη, εσείς θα καταλαβαίνετε γιατί είστε άνθρωπος της
οικονοµίας. Αυτό σηµαίνει ότι το Υπουργείο Οικονοµικών προέβλεψε στον προϋπολογισµό του 2021, 626 εκατοµµύρια παραπάνω για τις εκκρεµείς συντάξεις. Άρα, λοιπόν, οι προβλέψεις
Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργείου Εργασίας για την προκατα-

8465

βολή της σύνταξης στις εκκρεµείς συντάξεις συµπεριλαµβάνονται στα 626 εκατοµµύρια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτή
είναι η αλήθεια και η απάντηση στους συναδέλφους που ρώτησαν για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Με λίγα λόγια και οι δύο τροπολογίες είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα απαλύνουν, θα δώσουµε ανάσα σε έναν κόσµο που
έχει ανάγκη τα χρήµατα όσον αφορά στις εκκρεµείς συντάξεις.
Πιστεύω ότι η νέα ΑΔΑΕ µε το νέο µισθολόγιο για τους υπαλλήλους της θα αποδώσει πραγµατικά κίνητρα και αποτελεσµατικότητα για τον κοινό στόχο που είναι σε όλους µας η
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και η αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, σας ακούω.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς δεν συνηθίζω να λέω ανακρίβειες. Είµαι πάρα πολύ
προσεκτική όταν τοποθετούµαι και δίκαιη σ’ αυτά που λέω.
Με επίσηµα στοιχεία του ΕΦΚΑ στις 30 Ιουνίου 2019 όταν παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι εκκρεµείς κύριες συντάξεις
ήταν εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εβδοµήντα πέντε. Ο κ. Βρούτσης, µιλάει για µία απάντηση που έδωσε τον Οκτώβριο, τέσσερις µήνες µετά αφού ήταν Υπουργός. Επίσης δεν έδωσα σωστά
µόνο το στοιχείο των εκατόν εξήντα µια συντάξεων που δόθηκαν
το 2020. Ήταν στοιχεία σωστά επίσης µε στοιχεία του ΕΦΚΑ ότι
το 2017 ήταν εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες και το 2018 διακόσιες έξι χιλιάδες, ενώ το 2019 εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες
τριακόσιες είκοσι τέσσερις. Αυτή, λοιπόν, νοµίζω είναι η καλύτερη απάντηση όσον αφορά στο πώς ήταν η ροή της απόδοσης
και απονοµής των συντάξεων.
Ο κ. Βρούτσης, αντί να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση νοµίζω ότι αυτά που είπε θα έπρεπε να τα απευθύνει καλύτερα στην Κυβέρνηση. Είναι σαφές ότι όταν ο κ. Χατζηδάκης
λέει ότι παρέλαβε έναν σαράβαλο, τον ΕΦΚΑ, και φέρνει τη σηµερινή τροπολογία, είναι οµολογία αποτυχίας των δεκαοκτώ
µηνών της κυβέρνησης και της δικής του υπουργίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε την κ.
Ξενογιαννακοπούλου.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρός µας, η κ. Σακοράφα από το
ΜέΡΑ25.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν θα ζήταγα τον λόγο, διότι
θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας αναφέρθηκε επισταµένα πάνω στο νοµοσχέδιο. Όµως αναγκάζοµαι
να παρέµβω στη σηµερινή συζήτηση γιατί έχουµε να αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί µια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, πρωτοφανή
θα έλεγα εγώ, στα όσα χρόνια βρίσκοµαι σε αυτή την Αίθουσα
και υπηρετώ τον πολιτικό βίο.
Έχουµε πάλι νέα τροπολογία από τον κ. Αυγενάκη, πάνω στην
τροπολογία που είχε φέρει πριν από λίγο καιρό. Είναι περισσότερο δυσάρεστη, νοµίζω, αυτή η κατάσταση για τους Βουλευτές
της Συµπολίτευσης. Διότι εσείς καλείστε να υπερψηφίσετε. Θα
σας ρωτούσα αν έχετε, πραγµατικά, κύριοι συνάδελφοι, µετρήσει πόσες φορές σας έχει βάλει ο κ. Αυγενάκης να νοµοθετήσετε
για το ίδιο θέµα. Να αλλάξετε, δηλαδή, έναν νόµο τροπολογίατροπολογία και όχι στο σύνολό του. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Τελικά πόσες φορές θα υποχρεωθείτε να ψηφίσετε για τις
αθλητικές αρχαιρεσίες; Και πόσες φορές θα τις αναβάλλετε;
Κάθε νοµοθετική του πρόταση έχει προοπτική και προβλεπτικότητα για χρονικό διάστηµα λιγότερο από δύο µήνες. Οπότε και
επανέρχεται κ. Αυγενάκης µε νέα ρύθµιση. Σας εξέθεσε µε τα
παζάρια στα όρια ηλικιών στα µέλη των διοικήσεων. Σας επέβαλε
τα όρια των θητειών. Σας βάζει να αναβάλλετε αενάως τις αρχαιρεσίες µε διάφορα προσχήµατα. Η έννοια, λοιπόν, της καλής νοµοθέτησης έχει γίνει κουρέλι στα χέρια του Υφυπουργού
Αθλητισµού.
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Αλλά δυστυχώς φαίνεται πως δεν είναι µόνος του. Σ’ αυτή την
απαράδεκτη διαδικασία µετέχουν στο µέτρο της αρµοδιότητας
και της δικαιοδοσίας τους και άλλοι κυβερνητικοί και θεσµικοί
παράγοντες. Η προσωπική αγωνία του Υπουργού εξαντλείται
στην άµεση πρόθεση κοµµατικού ελέγχου στις διοικήσεις των
αθλητικών σωµατείων, οµοσπονδιών και ενώσεων. Αν αυτό µόνο
είναι το αντικείµενο της κυβερνητικής πολιτικής στον αθλητισµό,
επιτέλους, λύστε το µε άλλο τρόπο. Ας βγάλει µια υπουργική
απόφαση, ίσως από κοινού µε τον κ. Χρυσοχοΐδη και ας διορίσει
διοικήσεις της επιλογής του για να τελειώνουµε επιτέλους µε
αυτή την ιστορία. Δεν έχει φέρει ούτε µία διάταξη, ούτε µία, που
να αφορά στην ουσία της αθλητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Έχει υποχρεώσει τον ελληνικό αθλητισµό σε υπολειτουργία, για να µην πω σε απραξία. Αδιαφορεί εντελώς γι’ αυτόν αν
και βρισκόµαστε σε ολυµπιακή χρονιά. Αν και ο ίδιος αναφέρθηκε
προηγουµένως στο ότι έχουµε Ολυµπιακούς Αγώνες σε µόλις
τέσσερις µήνες από τώρα, δεν έκανε καµµιά αναφορά στις ελλιπείς και ακατάλληλες υποδοµές για την ολυµπιακή προετοιµασία.
Μιας και αναφέρθηκε, να του πω ότι έχουν τεράστια ζητήµατα
µεγάλα γήπεδα της χώρας µας, όπως του ΠΑΟΚ, το ΟΑΚΑ, η
Παιανία, ο Άγιος Κοσµάς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή ένας κλειστός χώρος για τους αθλητές του στίβου, οι µόλις προχθές αγωνίστηκαν στο ΣΕΦ, αφού ο κύριος Υπουργός είχε επί δύο φορές
ακυρώσει ηµερίδες οι οποίες ήταν ηµερίδες πρόκρισης για τους
µεγάλους τους αγώνες.
Δεν αναφέρθηκε στα σωµατεία που φυλλοροούν ήδη από την
έλλειψη χρηµάτων. Δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει µειώσει
ή θα πω έχει κόψει την έκτακτη επιχορήγηση, κι έτσι προπονητές
και αθλητές επί έξι µήνες τώρα είναι απλήρωτοι. Και νοµίζει ότι
µπορεί δίνοντας δύο χιλιάρικα στα σωµατεία να τα κρατήσει στη
ζωή.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτοί που νοµιµοποιούν
όλη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση είστε εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, µε τη σιωπή, την ανοχή και την ψήφο
σας.
Ήθελα να προσθέσω προηγουµένως κάτι που το ξέχασα και
θέλω να το πω γιατί έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία. Επειδή είχα
µια κουβέντα µε τους πρωταθλητές του στίβου, δεν έλαβε ο κύριος Υπουργός ούτε ο κύριος Πρωθυπουργός καν υπ’ όψιν την
προσωπική επιστολή αγωνίας που του στείλανε, όχι µόνο για τη
δική τους προσωπική καριέρα στον αθλητισµό, αλλά γενικότερα
για το µέλλον του αθλητισµού.
Θέλω να ρωτήσω, λοιπόν, από πού αντλεί ο κ. Αυγενάκης τη
δυνατότητα και την εξουσία να σας διασύρει εσάς µ’ αυτόν τον
τρόπο. Κι εσείς ως πότε θα το ανέχεστε αυτό µια ολόκληρη παράταξη, µια ολόκληρη Κοινοβουλευτική Οµάδα. Ως πότε θα δέχεστε να απαξιώνει την πολιτική σας αξιοπρέπεια και θα
ακολουθείτε ψυχαναγκαστικά τις επιλογές του. Ως πότε η κυριαρχία της κοµµατικής πειθαρχίας θα καταπατά τόσο βάναυσα
τη βουλευτική σας συνείδηση;
Σήµερα, σας φέρνει νέα τροπολογία, αφού βλέπει ότι οι µέχρι
σήµερα µεθοδεύσεις του δεν θα έχουν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Αυτό που σας είπα προηγουµένως. Νέες αλλαγές, λοιπόν, στον τρόπο διενέργειας των αρχαιρεσιών, σήµερα που
έχουν ήδη προκηρυχθεί οι αρχαιρεσίες σε όλες τις αθλητικές
οµοσπονδίες. Το είπαν και οι συνάδελφοι προηγουµένως. Νέα
υπουργική επίθεση για κατάλυση της αυτονοµίας των αθλητικών
σωµατείων, οµοσπονδιών και ενώσεων και την κατάργηση του
Αστικού Κώδικα και των καταστατικών τους.
Ας δούµε κάποια συγκεκριµένα σηµεία: Πρώτον, θεσµοθετείται η δυνατότητα χρήσης µέσων τεχνολογίας, πληροφορίας και
επικοινωνίας για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών χωρίς να είναι
υποχρεωτική. Είναι όµως αναγκαστική η χρήση της κρατικής
πλατφόρµας «ΖΕΥΣ».
Δεύτερον, ορίζεται τώρα ότι η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον πέντε µέρες πριν τις αρχαιρεσίες, εκτός αν
προβλέπεται µεγαλύτερο διάστηµα. Αυτή είναι µια ωµή κρατική
παρέµβαση που καταργεί τις αντίστοιχες καταστατικές ρυθµίσεις.
Ας πούµε ότι αυτά τα δύο σηµεία είναι λεπτοµέρειες που θα
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µπορούσαµε να τα αντιπαρέλθουµε. Πάµε στις επόµενες υπουργικές εµπνεύσεις.
Ορίζει ότι οι γενικές συνελεύσεις για όλες τις αθλητικές αρχαιρεσίες θα διεξάγονται µε τριµελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούµενη µόνο από δικηγόρους - αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ!εφορευτική δηλαδή µόνο από εξωτερικά µέλη, χωρίς καθόλου
συµµετοχή του σώµατος που ψηφίζει. Πότε και σε ποιες εκλογές
ξανάγινε αυτό οπουδήποτε στον κόσµο και όχι τώρα εδώ σε
αυτές τις εκλογές που βάζει ο κ. Αυγενάκης! Μπορείτε να µας
πείτε πού αλλού ισχύει αυτό; Πού το έχετε δει και γιατί το θέλετε;
Καταργεί τις εφορευτικές επιτροπές που ο ίδιος σας έβαλε να
ψηφίσετε, κύριοι συνάδελφοι, τον προηγούµενο µήνα εδώ µέσα.
Επίσης, επιβάλλει προθεσµίες για το αίτηµα και τον ορισµό δικηγορικών συλλόγων εικοσιπέντε και πενήντα αντίστοιχα µέρες
πριν από τις γενικές συνελεύσεις. Σκόπιµα κι αυτό. Φτωχές είναι
οι σκοπιµότητες αυτές. Σήµερα, λοιπόν, µε τις γενικές συνελεύσεις ήδη προκηρυγµένες σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχει
αντικειµενική δυνατότητα τήρησης αυτών των προθεσµιών.
Έχουµε, λοιπόν, ακόµα µια υπουργική µεθόδευση αναβολής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ακόµα ένα λεπτό, αν µου επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τέταρτον, πέρα από την εντελώς βασική νοµοθετική πρόβλεψη για την
ηλεκτρονική ψηφοφορία, όλα τα υπόλοιπα, οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της, θα καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Αθλητισµού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα εκδοθεί. Και είναι αυτό καλή νοµοθέτηση.
Τέλος, προβλέπει και µετάθεση ήδη προκηρυγµένων αρχαιρεσιών µόνο µε µία υπουργική απόφαση του ίδιου του κ. Αυγενάκη.
Η δική µας αντίθεση, λοιπόν, στην τροπολογία είναι και εύλογη
και για εσάς µάλλον αναµενόµενη θα έλεγα. Αυτό που είναι κρίσιµο για την ποιότητα της διακυβέρνησης, αλλά και της ίδιας της
δηµοκρατίας µας, είναι το ποια θα είναι η στάση της Συµπολίτευσης. Θα ακολουθήσετε και πάλι το δρόµο των αθέµιτων και πρωτοφανών κρατικών επεµβάσεων, όπως τον χαράζει ένας
Υπουργός µε αλλεπάλληλες αποτυχηµένες παρεµβάσεις; Πρόκειται για µια τραγική περίπτωση που µόνο ζηµιά έχει κάνει στον
ελληνικό αθλητισµό και µόνο αυτό µπορεί να κάνει.
Απευθύνοµαι σε όλους σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Εδώ δεν έχουµε απλώς ένα ζήτηµα για άσκηση αντιπολίτευσης.
Οι περισσότεροι εδώ µέσα µε γνωρίζετε πολύ καλά. Εδώ διαπράττεται ένα έγκληµα κατ’ εξακολούθηση κατά του ελληνικού
αθλητισµού. Είµαι σίγουρη αυτό ότι το κατανοείτε. Δεν επιτρέπεται να γινόµαστε και να γίνεστε συνεργοί σ’ αυτό που ο κ. Αυγενάκης αυτή τη στιγµή προσπαθεί να περάσει. Εν πάση
περιπτώσει, πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να σταµατήσει. Το µέλλον του αθλητισµού, αλλά και η ποιότητα της δηµοκρατίας µας
επαφίεται στις συνειδήσεις µας και στις συνειδήσεις όλων µας
εδώ µέσα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και τούτο εδώ επειδή µίλησε για
«φέουδα και καπετανάτα», φράσεις τις οποίες αγαπάει µε έναν
ιδιαίτερο τρόπο γιατί προφανώς δηµιουργούν και µεγάλη εντύπωση στον κόσµο. Εµείς επιφυλασσόµαστε µετά -προσέξτε τι
λέω- την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών ότι θα έχουµε την ευκαιρία και τον χρόνο να αναφερθούµε σε πολλά, σε παρεµβάσεις,
σε πιέσεις, σε απειλές, µε όσα στοιχεία έχουµε και όσα πρέπει
να έρθουν µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα, που θα κάνουν πιστεύω
κάποιους να ντρέπονται και κυρίως, θα κάνουν να ντρέπεται ο
ίδιος ο κύριος Υπουργός, ο κ. Αυγενάκης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Σακοράφα.
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγή, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος είµαι βέβαιος
ότι θα είναι συνεπής, γιατί όταν οι άλλοι µιλάνε παραπάνω διαµαρτύρεται και έντονα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς ρεύµα βρέθηκαν για µίαδυο µέρες πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά
στην Αττική. Τώρα που µιλάµε περί τα τριάντα χιλιάδες νοικοκυριά για τρίτη συνεχή µέρα δεν έχουν ρεύµα, ενώ για αρκετές
ώρες έµειναν και χωρίς νερό. Άρα, καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο που θέλουν να ακούν είναι τις κοκοροµαχίες µεταξύ αυτών
που έχουν ευθύνη σήµερα ή το 2017 και µια προσπάθεια συµψηφισµού µεταξύ των εκάστοτε κυβερνώντων για το ποιος δεν
έκανε αυτό που έπρεπε για να ανοίξουν οι εθνικές οδοί ή να µην
έχουµε αυτά τα φαινόµενα.
Το αυτόνοµο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το οποίο συστάθηκε ακριβώς για να προλαµβάνει αυτές τις περιπτώσεις και
να µετριάζει τις επιπτώσεις των ακραίων φαινοµένων, τι ακριβώς
έκανε; Την πρώτη µέρα έκλεισε την εθνική οδό, νοµίζοντας ότι
επιτέλεσε το καθήκον του, απαλλάσσοντας βεβαίως και τον παραχωρησιούχο από ρήτρα αποζηµίωσης, το βράδυ της δεύτερης
ηµέρας κήρυξε περιοχές σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, µε χιλιάδες νοικοκυριά να είναι ήδη είκοσι τέσσερις ώρες χωρίς
ρεύµα και µόλις το βράδυ της δεύτερης µέρας ζήτησε τη συνδροµή του στρατού, της Πυροσβεστικής για να καθαριστούν οι
δρόµοι και να µαζέψουν τα πεσµένα δέντρα. Και σήµερα ο κ.
Χαρδαλιάς, για τα θέµατα της κοµµένης ηλεκτροδότησης µας
παρέπεµψε στον Πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ, σε µια πρωτοφανή προσπάθεια να διώξει από πάνω του τις συντριπτικές ευθύνες που
του αναλογούν.
Εµείς, το Κίνηµα Αλλαγής, συγχαίρουµε το προσωπικό του
ΔΕΔΔΗΕ, τους πυροσβέστες, το στρατό για τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες που καταβάλλουν για να επιστρέψουν χιλιάδες νοικοκυριά στην κανονικότητα, η οποία, δυστυχώς, δεν υπάρχει,
αφού το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη νοµίζει
ότι όλα µπορούν να εξαντληθούν στην επικοινωνία. Στα λόγια η
Κυβέρνηση ήταν έτοιµη, στην πράξη χρεοκόπησε. Κι εδώ πέσατε
έξω, κύριοι της Κυβέρνησης.
Δεν πέσατε έξω, όµως, µόνο εδώ έξω. Πάµε στο θέµα της ανάπτυξης που ο κ. Σταϊκούρας µέχρι και πριν από λίγες µέρες µιλούσε για 4,8%. H «SCOPE RATING» προβλέπει 3,5%, η ING 2%,
η Κοµισιόν 3,5%, χωρίς να έχει ενσωµατώσει τις συνέπειες του
τρέχοντος lockdown. Βεβαίως, βασικοί τροφοδότες της ανάπτυξης, µε βάση το σενάριο της Κυβέρνησης, είναι η αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης και η ραγδαία άνοδος των ιδιωτικών
επενδύσεων. Πού είναι και τα δύο; Οι εκτιµήσεις από εισπράξεις
από τον τουρισµό δεν ξεπερνούν τα 6,5-7 δισεκατοµµύρια, όταν
ο προϋπολογισµός του οικονοµικού επιτελείου µιλούσε για 11 δισεκατοµµύρια πριν από δύο µήνες. Τα έσοδα Ιανουαρίου ήταν
µειωµένα κατά 812 εκατοµµύρια ευρώ. Και, δυστυχώς, έπεται
συνέχεια.
Δεν είναι αυτό, όµως, κύριε Υπουργέ, το βασικό πρόβληµά σας
στην Κυβέρνηση. Το βασικό πρόβληµα είναι ότι δεν έχετε χρήµατα να δώσετε. Γιατί στην επιστρεπτέα 5 από το 1,5 δισεκατοµµύριο που είχατε εξαγγείλει τελικά καταβάλλετε λίγο λιγότερα
το 1,2 δισεκατοµµύρια, αφού βάλατε διάφορους κόφτες. Αυτά
που περισσεύουν τα βαφτίζετε επιστρεπτέα 6 µε 500 εκατοµµύρια, όταν µέρος των χρηµάτων που χρησιµοποιείτε προέρχεται
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Δεν έχετε, λοιπόν,
χρήµατα και πείτε το ξεκάθαρα στους Έλληνες πολίτες, στους
επαγγελµατίες που αγωνιούν για το µέλλον τους.
Το ζητούµενο, όµως, είναι πώς θα κατανείµετε αυτά τα λίγα
χρήµατα που έχετε να δώσετε, 1,5 δισεκατοµµύριο Επιστρεπτέα,
500 εκατοµµύρια πάγιες δαπάνες, άντε και 1 δισεκατοµµύριο
από την µη επιστροφή του 50% των τριών πρώτων κύκλων της
επιστρεπτέας. Γιατί σύµφωνα µε τα δικά σας στοιχεία, οκτακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζηµιά λόγω της πανδηµίας και η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει πάνω από 40 δισεκατοµµύρια την
απώλεια του τζίρου.
Έχουµε, λοιπόν, από τη µία επιχειρήσεις που έχουν χρήµατα
και ρευστότητα από πάρα πολλές πηγές -και το λέω γιατί ο κ. ο
Σταϊκούρας µας προκάλεσε για µία ακόµα φορά, όταν µίλησε για
δισεκατοµµύρια και από τις τράπεζες και από την επιστρεπτέαχωρίς να έχει αξιολογηθεί αν αυτά τα χρήµατα χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για αποπληρωµή υποχρεώσεων ή απλά κατέληξαν σε τραπεζικούς λογαριασµούς.
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Και τώρα η Κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα, αυτές οι επιχειρήσεις που πήραν τον πακτωλό χρηµάτων να πάρουν ακόµα περισσότερα αφού αυξάνεται και το πλαφόν. Αυτή λοιπόν είναι η
µία εικόνα. Από την άλλη, είναι οι χιλιάδες επιχειρήσεις που περιµένουν µερικές χιλιάδες ευρώ για να µπορέσουν να επιβιώσουν.
Εµείς σας έχουµε πει, πρέπει να µπει ένα ανώτατο όριο ενίσχυσης ανεξάρτητα από τα κοινοτικά επιτρεπτά όρια.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Ακούµε -δεν απαντήσατε προχτές
που σας ρώτησα- ότι στην επιδότηση επιχειρηµατικών δανείων,
και µιας και ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε σήµερα στη «Γέφυρα
2», θα εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις που χρωστούσαν προ κορωνοϊού. Δηλαδή, πάνω από το 70% των ελεύθερων επαγγελµατιών
και των µικρών επιχειρήσεων στη χώρα δεν θα µπορέσουν να πάρουν επιδότηση δανείων.
Την ίδια στιγµή, εσείς που συµφωνείται να αποκλειστούν από
την ενίσχυση σε αυτές τις επιχειρήσεις, απελευθερώνετε από 1η
Ιουνίου τους πλειστηριασµούς, δίνοντας µόνο την πλατφόρµα
του εξωδικαστικού ως επιλογή σε όλους αυτούς. Με ποια εισοδήµατα, όµως, ποιων εργαζοµένων και ποιων επιχειρήσεων να
ικανοποιηθούν άραγε οι απαιτήσεις των τραπεζών µέσω της
πλατφόρµας.
Ίσως εξηγείται έτσι η δήλωση του κ. Σταϊκούρα µετά την έκθεση της Κοµισόν, ο οποίος µιλάει για την ανάγκη διαφοροποιηµένης διάρθρωσης της οικονοµίας προκειµένου να είναι
λιγότεροι οι ευάλωτοι, άρα να κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις. Ο
ίδιος ο κ. Σταϊκούρας, βέβαια, ζητάει στο Eurogroup δηµοσιονοµική χαλάρωση, γιατί η οικονοµία εξαρτώµενη, όπως είπε, σε µεγάλο βαθµό από τον τοµέα των υπηρεσιών. Εφαρµόζει, όµως,
αυστηρά κριτήρια στην επιστρεπτέα µε αποτέλεσµα να χάνονται
350 εκατοµµύρια που χρειάζονται τώρα οι επιχειρήσεις, τη ζηµιά
των οποίων επικαλείται για να πάρει δηµοσιονοµική χαλάρωση
για τη χώρα.
Την ίδια στιγµή, δεν ζητάει χαλάρωση ο ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών ως πρόεδρος του συµβουλίου ρευστότητας από τις
τράπεζας, µε αποτέλεσµα να µη δίνουν οι τράπεζες χρήµατα
στην αγορά, αφού και για το 2021 έχουν προεξοφλήσει µόλις τα
4-5 δισεκατοµµύρια ρευστότητα, ενώ και στο νέο πρόγραµµα της
Αναπτυξιακής Τράπεζας µε δάνεια έως 50.000 ευρώ έχουν πρόσβαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες κι όλες οκτώ χιλιάδες
επιχειρήσεις.
Την ίδια στιγµή ανακοινώνετε ποµπωδώς µέτρα ελάφρυνσης,
όπως είναι η παράταση αποπληρωµής των οφειλών της πρώτης
καραντίνας µέχρι τέλος του 2021, αλλά απαιτείτε από τους πολίτες µέσα σε δέκα µέρες να πληρώσουν πάνω από 1 δισεκατοµµύριο για τέλη κυκλοφορίας, ακόµα κι αν λόγω των περιοριστικών
µέτρων δεν έχουν χρησιµοποιήσει τα αυτοκίνητα για σχεδόν το
µισό διάστηµα.
Νοµοθετείτε αποπληρωµή ασφαλιστικών υποχρεώσεων της
πρώτης καραντίνας για το τέλος του 2021, το είπα και πριν, όµως
αφήνετε οκτακόσιες χιλιάδες επαγγελµατίες να πληρώσουν τα
χρεωστικά εκκαθαριστικά του ΕΦΚΑ µέχρι τέλος Μαρτίου.
Πιστεύετε, αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι µπορούν οι
επαγγελµατίες να ανταποκριθούν στις ρυθµίσεις είκοσι τεσσάρων και σαράντα οκτώ δόσεων που φέρνετε για φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις; Με τη ρύθµιση των δώδεκα και είκοσι τεσσάρων δόσεων είχαµε από τη µία υστέρηση εσόδων 14
δισεκατοµµύρια ευρώ, από την άλλη ληξιπρόθεσµα επιπλέον 6
δισεκατοµµύρια, αφού κανένας δεν πλήρωνε αφού δεν µπορούσε να ρυθµίσει και βεβαίως το κράτος δεν εισέπραττε.
Εµείς έχουµε προτείνει εκατόν είκοσι δόσεις και κούρεµα 30%
για τους συνεπείς στη ρύθµιση. Εξάλλου, και εσείς µε τον πτωχευτικό προβλέπετε πολλές δόσεις και δυνατότητα κουρέµατος.
Η δική µας η διαφορά από τη Νέα Δηµοκρατία είναι ότι αυτές τις
ρυθµίσεις θέλουµε να τις κάνει το κράτος και όχι το τραπεζικό
σύστηµα. Εσείς εµµένετε στην πλατφόρµα που θα ελέγχεται από
το τραπεζικό σύστηµα.
Φέτος θα έχουµε τα µικρότερα δηλωθέντα εισοδήµατα από το
2002, επί των οποίων θα εφαρµοστούν µικρότεροι φορολογικοί
συντελεστές. Παρ’ όλα αυτά, εσείς επιµένετε ότι θα εισπράξετε
περισσότερα έσοδα. Το πρώτο δίµηνο του 2021, έχουµε 1,35 δι-

8468

σεκατοµµύρια περισσότερους φόρους από το 2020. Έχουµε σε
εκκρεµότητα, και δεν έχετε απαντήσει µέχρι σήµερα τι θα κάνετε
µε τα τεκµήρια διαβίωσης µε τα οποία θα φορολογηθούν συµπολίτες µας και θα έχουν επιβάρυνση, τι θα κάνετε µε την εναρµόνιση αντικειµενικών εµπορικών αξιών που θα συµπαρασύρει
δεκαεπτά ακόµα φόρους και επιµένετε ότι θα πληρώσουν οι πολίτες 8 εκατοµµύρια λιγότερα. Είπε ο Υπουργός για τη µείωση
της προκαταβολής φόρου του 2020. Δεν είπε για το 2021.
Όλα αυτά, λοιπόν, δηµιουργούν ένα πακέτο φορολογικών υποχρεώσεων, που καθιστά τους στόχους είσπραξης εσόδων µη ρεαλιστικούς. Και φοβάµαι ότι υπό την πίεση του στόχου και της
αύξησης των εσόδων για να καλυφθεί αυτή η τρύπα που ήδη έχει
αρχίσει να δηµιουργείται, επαναλαµβάνω 812 εκατοµµύρια µόνο
τον Γενάρη, θα δούµε µήπως υπέρµετρους καταλογισµούς προστίµων κατά δικαίων και αδίκων; Και τον στόχο της είσπραξης
τον διεκπεραιώνει µια υπηρεσία που ενώ είναι κοµµάτι του ελληνικού δηµοσίου, λειτουργεί ως ανεξάρτητη, αφού µε τη βούλα
του ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σήµερα λέει
ότι δεν είναι δική της ιδιοκτησία, αλλά αυτή και τη συµφώνησε
και ουσιαστικά την έφερε για να ψηφιστεί, έχουµε την αυτονοµία
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Συγκεντρώνει, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο την αντίδραση
όλων των φορέων, παρά το γεγονός ότι δεν θίγονται οι υπάλληλοι οικονοµικά. Τουναντίον, θα µπορούσαν να αποτελέσουν και
κίνητρο οι οικονοµικές απολαβές. Γιατί, όµως, διαφωνούν όλοι;
Ακόµα και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, όσοι τουλάχιστον πήραν τον λόγο στην επιτροπή, εξέφρασαν κυρίως διαφωνίες, ακόµη κι αν ο Υπουργός σήµερα επικαλέστηκε το έγγραφο
της ΔΑΚΕ Εφοριακών. Περίµενα από τον κ. Βρούτση να το κάνει
αυτό, αλλά ο Υπουργός Οικονοµικών να φέρει στη Βουλή και να
επικαλεστεί έγγραφο της ΔΑΚΕ Εφοριακών εγώ δεν το έχω ξαναδεί, τουλάχιστον τελευταία χρόνια.
Ποιος θα µπορούσε να διαφωνήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ένα σύστηµα αµοιβών στο δηµόσιο, που η αξιολόγηση
αποδοτικότητας θα οδηγούσε σε αυξηµένες απολαβές και ταχύτερη εξέλιξη; Διασφαλίζονται, όµως, αυτά µε τις διατάξεις του
παρόντος νοµοσχεδίου; Σε καµµία περίπτωση. Είναι αυτό άραγε
προποµπός για ανάλογες αλλαγές σε όλο το δηµόσιο; Αυτό το
µοντέλο θέλουµε, τον διοικητή να καθορίζει διαδικασίες και προϋποθέσεις µισθολογικής εξέλιξης, ενώ του δίνονται απλόχερα
νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις; Ένας διοικητής απόλυτος άρχοντας, µε υπερεξουσίες, µε ελάχιστη δηµοκρατική λογοδοσία, υπερεξουσίες απέναντι και στους φορολογούµενους απέναντι και
στους εργαζόµενους. Ένας διοικητής που δεν αξιολογείται, αλλά
αξιολογεί τους πάντες και κυρίως άτοµα και όχι µονάδες και την
αποδοτικότητα του έργου τους.
Ακούσαµε και τα κροκοδείλια δάκρυα του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ που µίλησε για το κεφάλαιο «ΑΑΔΕ η επόµενη µέρα», αφού
και το εν λόγω νοµοσχέδιο, όπως ειπώθηκε, είναι δέσµευση της
προηγούµενης κυβέρνησης του κ. Τσίπρα, όπως και πολλά άλλα
τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τα συµφώνησε, δεν τα έφερε να τα ψηφίσει
και σήµερα προσπαθεί να µας πείσει ότι δεν τα πίστευε και αναγκάστηκε να συµφωνήσει.
Εµείς καταθέσαµε και µια τροπολογία για την προσωπική διαφορά και για τους νέους υπαλλήλους και όσους µετατάσσονται
στην ΑΑΔΕ, για να µην υπάρχουν αδικίες και διαφορετικά µισθολογικά καθεστώτα και καλούµε το Υπουργείο να την δει, να την
εξετάσει και να την αποδεχθεί, αν όντως πιστεύει ότι πρέπει να
υπάρχει ισότιµη µεταχείριση.
Θα τελειώσω την τοποθέτησή µου αναφερόµενος στις τροπολογίες. Για την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και για την
προσωρινή σύνταξη, τι να πω; Είναι το απόλυτο «Βατερλό» της
Κυβέρνησης η απονοµή συντάξεων. Τώρα ακούσαµε, σε αυτή
την Αίθουσα, πάλι πανηγυρισµούς για ασφαλιστική µεταρρύθµιση από µια Κυβέρνηση που µετά από δεκαοκτώ µήνες συνειδητοποίησε το πρόβληµα, µε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
εκκρεµείς, κύριες, επικουρικές και εφάπαξ, µε τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ να µην παίρνουν ούτε καν προσωρινή σύνταξη και
κάποιον να πρέπει να έχει είτε ανίατη ασθένεια ή να κινδυνεύει
να χάσει το σπίτι του, για να µπορέσει να πάρει κατ’ εξαίρεση
σύνταξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό κληροδότησε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Παίρνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε νόµο στη Βουλή, κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Φέρνει πίσω υπαλλήλους
που συνταξιοδοτήθηκαν, προσλαµβάνει project manager και
τώρα λέτε ότι θα δώσετε προκαταβολή σύνταξης. Μακάρι, αλλά
είναι ένα θέµα για το οποίο πραγµατικά «δεν δικαιούστε διά να
οµιλείτε» πρώτον, και δεύτερον, θέλουµε να ελπίζουµε ότι κάποια
στιγµή θα δροµολογηθεί και θα λυθεί για να µην έχουµε αυτά τα
τραγελαφικά που υφίστανται χιλιάδες ασφαλισµένοι στη χώρα.
Και µιας και µιλήσαµε για τον ΟΓΑ και εγώ εκλέγοµαι σε περιφέρεια της επαρχίας, θέλω να πω ότι είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις ασφαλισµένων που εδώ και τριάµισι χρόνια περιµένουν να
µάθουν τηλεφωνικά, από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αν και πότε
θα πάρουν τη σύνταξη. Δεν ξέρω αν αυτό απασχόλησε το Υπουργείο και την Κυβέρνηση. Εύχοµαι να την απασχολήσει τώρα.
Υπάρχει κάτι στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που
δεν καταλαβαίνουµε. Εδώ σωστά εντάσσετε τα καταλύµατα δωδεκάµηνης λειτουργίας στα µέτρα στήριξης µε την επιδότηση
εργοδοτικών εισφορών. Δεν βάζετε και τα ταξιδιωτικά γραφεία,
αφού είναι ενιαίος ο κρίκος και νοµίζω ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστούν όλοι οι κλάδοι του τουριστικού τοµέα µε τον ίδιο
τρόπο και µε την ίδια διάθεση στήριξης.
Έχουµε τροπολογία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων πάλι, αλλά
παίρνει παράταση. Όµως, διαπιστώνουµε πάρα πολλά προβλήµατα στη διαδικασία. Αρκετοί ιδιοκτήτες, τώρα που µιλάµε, δεν
έχουν καν αποζηµιωθεί για τον Νοέµβριο και δεν έχουν λάβει και
µέρος του ενοικίου που δικαιούνται, γιατί υπάρχει προχειρότητα,
µόνο και µόνο βάσει των αποφάσεων, επειδή το ενοίκιο έµπαινε
στα µέσα του µήνα.
Τέλος -και ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε- θέλω να κάνω µία
έκκληση στην Κυβέρνηση. Υπάρχει ένα αίτηµα από τον «Φάρο
Τυφλών Ελλάδος», που ζητά παράταση για τη διεξαγωγή των
εκλογών. Το έχει θέσει στο Υπουργείο Εργασίας το συγκεκριµένο αίτηµα, γιατί σε ένα µήνα από τώρα οι τράπεζες έχουν διαµηνύσει ότι δεν θα δεχτούν τη διοίκηση, αν δεν έχουν γίνει
εκλογές ή αν δεν έχει δοθεί παράταση µε νόµο.
Επειδή υπήρχε µια συζήτηση µε την Κυβέρνηση και υπήρχε
και η υπόσχεση ότι θα ενταχθεί στην τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας και δυστυχώς δεν βρίσκεται, νοµίζω ότι θα πρέπει να
ληφθεί µέριµνα. Καταλαβαίνουµε ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν
µπορούν άνθρωποι που είναι µέλη του «Φάρου Τυφλών Ελλάδος» να πάνε σε εκλογικές διαδικασίες µε περιοριστικά µέτρα,
που είναι άγνωστο το πότε θα σταµατήσουν για να επιστρέψουν
στην οµαλότητα. Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να το δείτε µε ευαισθησία και ανθρωπιά, όπως το έχετε δει σε ανάλογες περιπτώσεις .
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κατρίνη.
Θα δώσω τον λόγο τώρα στην κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου, στη
συνέχεια στον κ. Σπανάκη και µετά θα πάρει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος, ο οποίος από µόνος του ζήτησε
να µιλήσει µετά από δύο Βουλευτές. Μπράβο του!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε που διακόπτω τη διαδικασία.
Αυτό το νοµοσχέδιο, έπειτα και από τις τροπολογίες και όλα
αυτά που συζητάµε, απαιτεί µία ενδελεχή, αν θέλετε, τοποθέτηση από όλους µας και έχω την εντύπωση ότι µε αυτή τη διαδικασία και έχοντας ακόµα τόσους οµιλητές, θα φτάσει η ώρα µία,
δύο και δεν θα έχουµε τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εξετάζουµε το ενδεχόµενο να µειώσουµε τον χρόνο των οµιλητών, κύριε Σκανδαλίδη. Θα δούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Η πρότασή µου είναι να µιλήσουν όσοι είναι να µιλήσουν µέχρι τις δέκα, και αύριο το πρωί
να γίνουν οι δευτερολογίες και να µιλήσουν όσοι έχουν µείνει.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε απόλυτο δίκιο.
Το Προεδρείο το έχει αντιληφθεί και αυτή την ώρα γίνονται διεργασίες. Σε λίγο θα ενηµερωθείτε. Το έχουµε αντιληφθεί.
Τον λόγο έχει η κ. Παπανάτσιου για επτά λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η νοµοθετική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης συνεχίζεται µε αµείωτο ρυθµό και βέβαια αφορά νοµοσχέδια που περιλαµβάνουν ζητήµατα που εγείρουν αντιδράσεις. Είναι πραγµατικά δείγµα κοινωνικής αναλγησίας και
προέρχεται από τις νεοφιλελεύθερες απόψεις του κυβερνώντος
κόµµατος.
Εδώ όµως κρύβεται και ένα στοιχείο φόβου. Από το νοµοσχέδιο της παιδείας, µέχρι τα δικά µας νοµοσχέδια ή το νοµοσχέδιο
Λιβάνιου έρχονται προς συζήτηση νοµοσχέδια, µε τη Βουλή να
λειτουργεί οριακά, µε προσωπικό ασφαλείας µε τους Βουλευτές
να έχουν περιορισµό στις συνεδριάσεις και παράλληλα εν µέσω
απαγόρευσης συναθροίσεων. Άρα, µάλλον δεν έχουν την κοινωνική απήχηση και σύµπνοια που θα θέλατε να έχουν. Φοβάστε
τις αντιδράσεις.
Έτσι και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, έχουµε ένα νοµοσχέδιο που το σύνολο των φορέων διαφωνεί. Αυτό θα έπρεπε να µας
λέει κάτι. Υπάρχουν και σηµεία ατοµικής διαφωνίας. Για παράδειγµα, εµείς θεωρούµε ότι θίγονται µεταξύ των άλλων και βασικές δοµικές θέσεις στον πυρήνα της εξαρτηµένης εργασίας.
Η υιοθέτηση ενός συστήµατος που προτείνετε, µετατρέπει τον
µισθό σε µη σταθερό και προκαθορισµένο. Θεωρούµε ότι πλήττεται ο χαρακτήρας της υπηρεσίας και των σχέσεων εργασίας
στο δηµόσιο. Αυτό που διαφηµίσατε σαν µια µεγάλη αλλαγή, επί
της ουσίας εισάγει ένα µη µετρήσιµο σύστηµα στον πιο νευραλγικό τοµέα του δηµοσίου, αυτό της φορολογικής και τελωνειακής
υπηρεσίας.
Η ειδοποιός διαφορά των υπηρεσιών του δηµοσίου είναι η διασφάλιση του κοινού µας συµφέροντος. Αυτό εσείς το µετατρέπετε σε ένα αδιαφανές και πολύπλοκο, ανταγωνιστικό και µη
σταθερό σύστηµα.
Οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, κατά τη γνώµη µας, θα δηµιουργήσουν εργαζόµενους τριών ταχυτήτων. Άλλοι στα υψηλά
κλιµάκια, άλλοι στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
και άλλοι στο Υπουργείο. Εµείς, βέβαια, έχουµε δοµική διαφωνία
στη σύνδεση του µισθού µε τη θέση και την αξιολόγηση όπως εισάγεται.
Είναι προβληµατικό το ότι η διαδικασία της αξιολόγησης έχει
τον τιµωρητικό χαρακτήρα σε σχέση µε την απόδοση της ειδικής
αµοιβής, µε κριτήρια µάλιστα που δεν διευκρινίζονται αλλά αφήνονται σε κανονιστικές αποφάσεις του διοικητή. Συνδέεται δηλαδή η αµοιβή εργασίας, η οποία όµως έχει άµεση σχέση µε τη
θέση µε συγκεκριµένα καθήκοντα, µε την αξιολόγησή του.
Τι κάνετε όµως για να διασφαλίσετε µια αντικειµενική και αµερόληπτη αξιολόγηση; Γίνεται ο µισθός και η µισθολογική εξέλιξη
ενός εργαζόµενου στο δηµόσιο να βασίζεται στις αποφάσεις του
διοικητή ή ακόµη και σε υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες µπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγµή κατά το δοκούν και όχι µε
συγκεκριµένους και σταθερούς κανόνες;
Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. Η σύνδεσή της όµως µε τον βασικό κορµό
του µισθολογικού καθεστώτος των υπαλλήλων πλήττει ευθέως
τον δηµοσιοϋπαλληλικό χαρακτήρα των υπαλλήλων. Υπονοµεύει
όµως και την αίσθηση συλλογικότητας εντός της υπηρεσίας. Σας
τα είπε πριν και ο κ. Τσακαλώτος. Εξαλείφεται ο κοινός στόχος
του δηµοσίου συµφέροντος και εντάσσει τους υπαλλήλους σε
αντιδικίες, πελατειακές σχέσεις µε τους αξιολογούντες. Προβλέπουµε ότι θα επιφέρει σωρεία προβληµάτων σε επίπεδο συνεργασιών.
Στο σχέδιο νόµου, εκτός από το µισθολόγιο, περιλαµβάνεται
και η ειδική αµοιβή, η οποία θα καταβάλλεται ανάλογα µε το
βαθµό θέσης εργασίας. Τα κριτήρια, ο τρόπος κατάταξης, η κατάρτιση του βαθµολογίου, η αξιολόγηση, η κατάταξη των θέσεων
εργασίας, η κατάταξη των υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας, όλα
θα ρυθµιστούν µε απόφαση επίσης του κυρίου διοικητή.
Τι συζητάµε δηλαδή σήµερα εδώ; Να δώσουµε εξουσιοδότηση
χωρίς να έχουµε σαφή εικόνα. Κάτι όµως που θα θέλαµε να µά-
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θουµε είναι αν ο κύριος Υπουργός είναι ενήµερος για τα σχέδια
του διοικητή. Συναινεί ή µεταθέτει και αυτός τις ευθύνες;
Σας έχουν στείλει αρκετά υποµνήµατα, όπως και σε µας άλλωστε, οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι, που και εδώ αντιµετωπίζονται
µε διαφορετικό τρόπο, καθώς δεν επιλύεται το θέµα της προσωπικής διαφοράς. Και µε τη ρύθµιση που φέρνετε θα είναι µόνιµα
σε δυσµενέστερη θέση από παλαιότερους υπαλλήλους. Σας
προτείνουµε να το ξαναδείτε.
Επίσης, πρέπει να ξαναδείτε το θέµα των µετατασσόµενων
υπαλλήλων, ώστε να αντιµετωπιστεί διοικητικά η εναρµόνιση του
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, καθώς καταλαβαίνουµε ότι για
διοικητικούς λόγους οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν µειωµένο µισθό
µέσω της προσωπικής διαφοράς, χωρίς να είναι δική τους ευθύνη.
Σας εξέθεσα τους γενικούς προβληµατισµούς µας, όµως ,δυστυχώς, δεν έχουµε όλη την εικόνα. Εφόσον το νέο µισθολόγιο
το κοστολογείτε στα 48 εκατοµµύρια, καλό θα ήταν να µας παρουσιάσετε, πριν δηµοσιευθούν, και τις αποφάσεις που προβλέπονται, ώστε να γίνει και εκεί µια εκτενέστερη διαβούλευση.
Εξάλλου, η ΑΑΔΕ λογοδοτεί στην Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής.
Κύριοι συνάδελφοι, παράλληλα η Κυβέρνηση έχει φέρει για
άλλη µια φορά µε µια τροπολογία ογδόντα έξι σελίδων, στην
οποία καλούµαστε να τοποθετηθούµε εντός της ηµέρας και µάλιστα µετά το πέρας των επιτροπών. Οι διατάξεις αφορούν, εάν
εξαιρέσουµε τα µισθώµατα, πλήθος θεµάτων άσχετων µε την
πανδηµία.
Προβληµατισµό δηµιουργεί ο τρόπος σύστασης και οι φοροαπαλλαγές των family offices αλλά και ο τρόπος αναστολής των
ηµεροµηνιών σε ό,τι αφορά µάλιστα τις δηµόσιες συµβάσεις.
Επίσης, ως προς τα ακίνητα που το δηµόσιο δεν θα προβάλει δικαιώµατα συστήνεται µια επιτροπή, ώστε να αποφανθεί για τον
τρόπο και τη διαδικασία ανάµεσα σε ιδιώτες και το δηµόσιο. Ποια
είναι τα κριτήρια; Τι θα πρέπει να αποδείξουν οι πολίτες και µε
ποιο τρόπο θα αποφανθεί η επιτροπή;
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ ξανά σε
περίοδο οµαλότητας κοινοβουλευτικού έργου. Ενώ η Βουλή λειτουργεί µε µειωµένο προσωπικό, ενώ επικαλείστε σε κάθε τι την
πανδηµία, συνεχίζετε να νοµοθετείτε σαν να µην έχει συµβεί τίποτα. Αυτό πρέπει να σταµατήσει άµεσα. Δεν µπορούµε να συναινούµε σε διαδικασίες που ευτελίζουν τη δηµοκρατία, τους
θεσµούς και δυσκολεύουν τον κοινοβουλευτικό διάλογο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Παπανάτσιου, και για την τήρηση του χρόνου.
Να σας ενηµερώσω ότι θα τηρηθεί ο χρόνος των επτά λεπτών
και θα πρέπει να είµαστε όλοι άψογοι σε αυτό. Η συνεδρίαση θα
ολοκληρωθεί σήµερα. Δεν µειώσαµε όπως είδατε τον χρόνο των
οµιλητών, αυτή την απόφαση πήρε το Προεδρείο.
Τον λόγο έχει για επτά λεπτά ο κ. Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ακούστηκαν πολλά σε
αυτή την Αίθουσα. Όµως όλοι όσοι παρακολουθούµε τη συνεδρίαση αυτή βγάλαµε τα συµπεράσµατά µας. Αν θέλαµε να δώσουµε έναν τίτλο στη συζήτηση του νοµοσχεδίου, που αφορά
ένα πολύ σοβαρό θέµα, που αφορά το µισθολόγιο των στελεχών
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, θα ήταν ο εξής, ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υποκρίνεται στους δηµόσιους υπαλλήλους. Θα έλεγα ότι συνεχίζει να υποκρίνεται και στους νέους
υπαλλήλους.
Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου βάζοντας επτά
ερωτήµατα, τα οποία θα ήθελα οι αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσουν, όχι σε εµένα προσωπικά, αλλά να απαντήσουν σε χιλιάδες εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους και
άλλα στελέχη της ΑΑΔΕ, που τεσσεράµισι χρόνια περίµεναν, που
τεσσεράµισι χρόνια άκουγαν ψέµατα από τα χείλη των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών.
Ρωτώ λοιπόν. Λύσατε τα διαχρονικά προβλήµατα της ΑΑΔΕ;
Βάλατε πλάτη για να λύσετε τα προβλήµατα της καθηµερινότη-
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τας που αντιµετωπίζουν τα στελέχη της ΑΑΔΕ στις αποκεντρωµένες αλλά και στις κεντρικές υπηρεσίες; Τι κάνατε τεσσεράµισι
χρόνια για τους νέους υπαλλήλους;
Ποια ήταν η µέριµνά σας για τους νέους υπαλλήλους, γι’ αυτούς
που επέλεξαν να έρθουν στο Υπουργείο Οικονοµικών, που επέλεξαν να έρθουν στο δηµόσιο τοµέα, που θα µπορούσαν να έχουν
µια λαµπρή καριέρα στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά προτίµησαν να έρθουν να προσφέρουν τις γνώσεις τους, τη ζωή τους, την εµπειρία
τους, τη σταδιοδροµία τους στο Υπουργείο Οικονοµικών;
Ποιες αλλαγές φέρατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες για τη βελτίωση της καθηµερινότητας τόσο των
εργαζοµένων όσο και των πολιτών; Σας ρωτώ. Γνωρίζετε ότι επί
των ηµερών σας ακόµη και χαρτί για τον εκτυπωτή αγόραζαν οι
ίδιοι οι υπάλληλοι; Αυτή ήταν η κατάσταση που κληρονοµήσαµε.
Θέλω να σας θέσω ένα ακόµα ερώτηµα. Τεσσεράµισι χρόνια
γατί εσείς αφήσατε -πετώντας την µπάλα ο ένας στον άλλον- να
υποβαθµιστεί το ΣΔΟΕ. Γιατί καταργήσατε τον προληπτικό
έλεγχο στη βάση του; Και για να µη νοµίζετε ότι τα βγάζω όλα
αυτά από το κεφάλι µου θα καταθέσω στα Πρακτικά ανακοίνωση
της 15ης Απριλίου 2016 του συλλόγου εργαζοµένων στις ΔΟΥ, µε
τίτλο «Προς παραγραφή χιλιάδες υποθέσεις του ΣΔΟΕ, κατάργηση του προληπτικού ελέγχου και µηδενισµός προστίµων για
τους παραβάτες».
Αυτή είναι ανακοίνωση όταν στο προεδρείο του συλλόγου εργαζοµένων ήταν άτοµα που ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που έπιναν
καφέ µε τον κ. Τσακαλώτο και τον κ. Βαρουφάκη. Αυτά θα τα καταθέσω στα Πρακτικά και αν θέλει ο οποιοσδήποτε, µπορεί να
µε διαψεύσει.
Ρωτώ, λοιπόν, γιατί αφήσατε υποστελεχωµένες τις υπηρεσίες;
Τι σχέδιο είχατε; Πρέπει επιτέλους αυτά να τα πείτε στον ελληνικό λαό. Γιατί επί τεσσεράµισι χρόνια πάνω από χίλιοι τµηµατάρχες σε επίπεδο τµήµατος ή διεύθυνσης, προϊστάµενοι σε
επίπεδο τµήµατος ή διεύθυνσης βγήκαν µε ανάθεση, επί των
ηµερών σας; Και έρχεστε σήµερα στην Αίθουσα αυτή να µας
κουνήσετε το δάκτυλο και να µας µιλήσετε για αξιοκρατία!
Έβδοµο ερώτηµα: Πότε ανοίξαµε ουσιαστικό διάλογο µε τις
οµοσπονδίες και για τα αιτήµατα των νέων υπαλλήλων; Να θυµίσω εικόνες από την οδό Νίκης; Όµως, ας τα αφήσουµε αυτά
στο παρελθόν. Δεν θα πληρώσουν σε καµµία των περιπτώσεων
τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων την κόντρα που υπήρχε µεταξύ της Νίκης και της Καραγιώργη Σερβίας.
Διότι αυτή η κόντρα επί σειρά µηνών, επί σειρά ετών ήταν εις
βάρος των υπαλλήλων, εις βάρος των υπηρεσιών, εις βάρος της
καθηµερινότητας των πολιτών.
Θέλω επίσης να καταθέσω στα Πρακτικά δύο ανακοινώσεις
του συλλόγου εργαζοµένων στις ΔΟΥ, που µιλούσαν για υποστελεχωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών επί των ηµερών σας, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης να µιλήσουµε για αιτήµατα που δεν µπορέσατε να λύσετε. Σε συγκεκριµένη συζήτηση, συνάντηση µε τον τότε Διοικητή της ΑΑΔΕ, η απάντηση ήταν, επί υπουργίας Ευκλείδη
Τσακαλώτου, ως προς τα περιγράµµατα θέσης που χρήζουν
αξιολόγηση ήταν η εξής. Είπε ότι είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει από τον νόµο, τα απαιτούµενα µέχρι 31-12-17, για να υπάρξει σύνδεση θέσης µε µισθό. Ποια ήταν η θέση σας τότε; Άρα,
λοιπόν, σταµατήστε αυτή την υποκρισία και πείτε από την αλήθεια στον ελληνικό λαό.
Σήµερα έρχεται ένα νοµοθέτηµα το οποίο πρέπει να το ψηφίσουν όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου, να αφήσουν πίσω τις
µικρές και ανούσιες δικαιολογίες, διότι είναι ένα µισθολόγιο που
φέρνει µπροστά υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, µια ανεξάρτητη
αρχή, συγκεκριµένους κλάδους που προσφέρουν στην εκτέλεση
του προϋπολογισµού, όσον αφορά το σκέλος των εσόδων, και
τις κάνει ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Πραγµατικά δηµιουργεί εκείνες
τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα ώστε να µπορούν οι εργαζόµενοι να δουλέψουν και να ανταµειφθούν όπως πρέπει.
Διότι ας µην ξεχνούµε ότι στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων άφησαν λαµπρές καριέρες στον ιδιωτικό τοµέα
για να έρθουν στην ΑΑΔΕ. Δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν να
βάλει στο ίδιο τσουβάλι τους ανθρώπους εκείνους που δίνουν τη
µάχη στην πρώτη γραµµή για την εκτέλεση του κρατικού προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ϋπολογισµού και ιδιαίτερα σε περίοδο υγειονοµικής κρίσης,
όπως σήµερα.
Σας καλώ και σας προσκαλώ να πάµε µαζί στη ΔΟΥ Γλυφάδας,
στη ΔΟΥ Καλλιθέας, στη ΔΟΥ Ηλιούπολης, να δείτε τον αγώνα
που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα, λοιπόν, είναι µία πρώτη δικαίωση.
Και αν θέλετε, εγώ θα δεχθώ ότι µαζί µε αυτή τη δικαίωση ξεκινάει και ένας µεγάλος διάλογος για βελτιώσεις. Ναι, πρέπει να
γίνουν πολλές βελτιώσεις στη σωστή κατεύθυνση και χρειάζονται. Και µπορεί ενδεχοµένως να υπάρχουν και κάποιες αδικίες
και στρεβλώσεις και αυτές καλούµαστε µέσα από έναν γόνιµο
διάλογο να τις λύσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, κύριε Σπανάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Για παράδειγµα, βρισκόµαστε σε µία κατάσταση όπου τα τελωνεία µας έχουν πρόσθετες
ανάγκες. Και καλώ µε την τοποθέτησή µου αυτή τον Υπουργό
των Οικονοµικών και τον Υφυπουργό των Οικονοµικών που έχουν
δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία, να δουν και το θέµα δεκατριών εργαζοµένων στα τελωνεία και στις ΔΟΥ που είναι µε πρόγραµµα
«STAGE» επί σειρά ετών, έχουν ενσωµατωθεί στο προσωπικό και
αυτή τη στιγµή πρέπει να κάνουµε κάτι για να παραµείνουν στην
υπηρεσία.
Επίσης, πρέπει να δούµε κάποιες διαφορές, γιατί δεν πρέπει
να πάµε σε διάσπαση του κλάδου των εφοριακών, ούτε του κλάδου των τελωνειακών. Κάποιοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες
εκτός ΑΑΔΕ να παραµείνουν και να µπουν στο ειδικό µισθολόγιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, κύριε Σπανάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο
σηµερινό µας νοµοσχέδιο κατατέθηκαν ουσιαστικές, κρίσιµες
τροπολογίες που επιλύουν ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έχετε χρόνο,
κύριε Σπανάκη. Έχετε βγει πολύ εκτός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να µιλούν για επιδόµατα. Φέρνουµε τις προσωρινές συντάξεις. Λύνουµε ένα θέµα
που υπάρχει, ένα πρόβληµα που κληρονοµήσαµε και πολύ σύντοµα θα προχωρήσουµε στην απονοµή των συντάξεων έτσι όπως
χρειάζεται.
Επίσης, δίνουµε κίνητρα σε επιχειρήσεις, όπως και την επέκταση απαλλαγής των µισθωµάτων για τις επαγγελµατικές µισθώσεις για τον µήνα Μάρτιο.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι όλες οι πτέρυγες έχουµε ηθική
υποχρέωση απέναντι στα στελέχη της ΑΑΔΕ να υπερψηφίσουµε
αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Σπανάκη.
Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους, για να µπορέσει να βγει
το πρόγραµµα, να έχουν ένα χρονόµετρο δίπλα τους ή αυτό που
υπάρχει εκεί κάτω δεξιά, για να τηρούν τον χρόνο στα επτά
λεπτά, για να µην αναγκαστούµε να µειώσουµε τον χρόνο.
Είπαµε –δεν ήσασταν, κύριε Σκανδαλίδη- θα πάµε κανονικά.
Θα µιλήσετε κι εσείς.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε το σηµερινό νοµοσχέδιο σε µία θα το λέγαµε αποκαλυπτική συγκυρία, µία αποκαλυπτική συγκυρία για τον χαρακτήρα του κράτους. Ένα κράτος που όσο και εάν προσπαθείτε
να µας πείσετε ότι είναι ουδέτερο, είναι βαθιά ταξικό. Είναι ένα
αστικό κράτος.
Και αυτό το βλέπουµε για παράδειγµα στο πώς το κράτος
αυτό στις σηµερινές συνθήκες διαχειρίστηκε τις επιπτώσεις από
τη χιονόπτωση την ίδια. Δεν υπήρξε κανένα ουσιαστικό µέτρο
ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις, παρ’ ότι γνώριζε έγκαιρα
και είχε προειδοποιηθεί. Η τακτική την οποία ακολούθησε ήταν
του «βλέποντας και κάνοντας» και επιβεβαιώθηκαν οι τραγικές
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ελλείψεις στον σχεδιασµό αντιµετώπισης της χιονόπτωσης στα
µέσα αλλά και στο προσωπικό το οποίο διέθεσε.
Και όλη αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσµα ακριβώς της ταξικής πολιτικής η οποία έχει βάλει το κέρδος στο επίκεντρο της ικανοποίησης των πολιτικών του κράτους σε βάρος της ικανοποίησης
των λαϊκών αναγκών, σε βάρος της προστασίας της ανθρώπινης
ζωής. Έτσι, λοιπόν, για παράδειγµα βλέπουµε ακόµα και τώρα,
µετά από δύο και τρεις µέρες, χιλιάδες νοικοκυριά να βιώνουν
κάτω από καθεστώς διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ποιος φταίει γι’ αυτό; Εµείς το λέµε καθαρά. Στον πυρήνα των
επιπτώσεων και των φαινοµένων των διακοπών ρεύµατος όταν
χιονίζει, όταν βρέχει, όταν υπάρχουν πυρκαγιές, δεν είναι τίποτα
άλλο από την πολιτική απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η πολιτική ευθύνεται για τις συχνές, συχνότατες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος. Αυτή η πολιτική ευθύνεται για
την ενεργειακή φτώχεια κάτω από την οποία βιώνουν δεκάδες
χιλιάδες λαϊκά στρώµατα και λαϊκές οικογένειες στη χώρα µας.
Η διάσπαση της καθετοποιηµένης δοµής της ΔΕΗ, άλλη εταιρεία παροχής, άλλη εµπορίας, άλλη διανοµής, η δηµιουργία του
ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ µε υποστελεχωµένες υπηρεσίες, είναι
εταιρείες που αξιοποιούν κατά κύριο λόγο τις εργολαβίες µε τεράστιες περικοπές στη συντήρηση αλλά και στην αναβάθµιση
του δικτύου. Έτσι, λοιπόν, η ασφάλεια του δικτύου φαίνεται ως
κόστος και προσλαµβάνεται ακριβώς ως κόστος, τη στιγµή µάλιστα που µοιράζουν δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ ως επιχορηγήσεις σε επενδύσεις ΑΠΕ που σπέρνονται στα βουνά της
πατρίδας µας.
Και σε αυτήν την κατάσταση είναι συνυπεύθυνες όλες οι κυβερνήσεις. Η κατάσταση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και
στα ενεργειακά δίκτυα είναι αποτέλεσµα των κυβερνητικών επιλογών, από τον νόµο για παράδειγµα του 2011 για την ενέργεια
επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ ή για τον κώδικα διαχείρισης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Εκτός από τις διακοπές ρεύµατος είχαµε αδυναµία κίνησης
των µέσων µαζικής µεταφοράς στην Αθήνα. Και από την άλλη
µεριά είχαµε την πίεση, τις απειλές από την εργοδοσία στους εργαζόµενους να «κόψουν τον σβέρκο τους» για να µπορούν να
πάνε κανονικά στις δουλειές τους. Είχες το απαράδεκτο καθεστώς µε τους διανοµείς όπου εκβιάζονταν από τις επιχειρήσεις
να κάνουν τις διανοµές κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες
του παγετού. Είχαµε το κλείσιµο της εθνικής οδού για λίγα εκατοστά χιόνι.
Και εδώ η ευθύνη για να διατηρηθεί η εθνική οδός καθαρή, δεν
είναι κρατική ευθύνη. Είναι ευθύνη του παραχωρησιούχου. Άρα,
λοιπόν, κάνατε ένα πολύ µεγάλο δώρο στον παραχωρησιούχο,
να µην πάρει κανένα απολύτως µέτρο για να διατηρηθούν οι εθνικές οδοί καθαρές και ανοιχτές από το χιόνι.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, θα
ζητήσουν και αποζηµίωση οι παραχωρησιούχοι; Γιατί στις συµβάσεις παραχώρησης προβλέπεται αποζηµίωση των παραχωρησιούχων όταν υπάρχουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης µη
εκτέλεσης του µεταφορικού έργου. Τέτοιες είναι και αυτές οι
συνθήκες τώρα; Αντί, λοιπόν, να φροντίσουν αυτοί να έχουν ανοιχτούς εθνικούς δρόµους, θα τους αποζηµιώσετε και από πάνω;
Και από αυτή την άποψη το ερώτηµα το οποίο πλανάται είναι
ποιος φταίει. Και στο ερώτηµα αυτό απάντησε ο κ. Τσακαλώτος,
διαβάζοντας ένα απόσπασµα της κριτικής που έκανε η Νέα Δηµοκρατία όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Τι άλλαξε; Είχαµε εναλλαγή των ρόλων και ίδια επιχειρηµατολογία από την εκάστοτε
κυβέρνηση και από την εκάστοτε αντιπολίτευση. Γιατί προσπαθούν να συγκαλύψουν ότι όλοι µαζί ευθύνονται γι’ αυτή την κατάσταση.
Έτσι, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά. Δεν είναι ζήτηµα ανικανότητας της εκάστοτε κυβέρνησης να πάρει µέτρα προστασίας της
ανθρώπινης ζωής, αλλά είναι θέµα επιλογών και προτεραιοτήτων
που όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει. Γιατί άραγε να έχουµε ένα
αστικό κράτος το οποίο είναι πανίσχυρο, όταν χρειάζεται να καταστείλει τις αντιδράσεις των εργαζοµένων, των φοιτητών, των
συνταξιούχων, το οποίο είναι ευέλικτο όταν χρειάζεται να ικανοποιεί τα συµφέροντα και τους σχεδιασµούς των επιχειρηµατικών
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οµίλων, όταν είναι αποτελεσµατικό για την εφαρµογή της αντιλαϊκής πολιτικής -όπως για παράδειγµα της αντιλαϊκής φορολογικής πολιτικής- και την ίδια στιγµή να παρουσιάζεται ως «Ιανός»,
ότι είναι ανίκανο, ότι είναι δυσκίνητο στα ζητήµατα που αφορούν
την ανθρώπινη ζωή, σε σεισµούς, σε πληµµύρες, σε φωτιές, σε
χιονοπτώσεις; Έτσι, λοιπόν, είναι θέµα του τι ακριβώς προσανατολισµό, περιεχόµενο, ταξικό χαρακτήρα έχει αυτό το κράτος.
Και αυτό επιβεβαιώνεται περίτρανα από το σηµερινό νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε για τα ζητήµατα διαχείρισης του προσωπικού αλλά και της µισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
Βεβαίως η δηµιουργία της ΑΑΔΕ ήταν µια µνηµονιακή υποχρέωση που την ψήφισε η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, λοιπόν, είναι άσφαιρα τα πυρά
για το ποιος έχει την πατρότητα για τη δηµιουργία της ΑΑΔΕ ή
για το πώς θα οργανωθεί η επιχείρηση συγκέντρωσης των φορολογικών εσόδων, εάν θα είναι ανεξάρτητη αρχή µε την µία ή
την άλλη µορφή ή εάν θα είναι µία διεύθυνση που θα ανήκει στο
Υπουργείο Οικονοµικών.
Γιατί ακριβώς οι εκάστοτε κυβερνήσεις νοµοθετούν για τα ζητήµατα της φορολογικής πολιτικής και η ΑΑΔΕ εφαρµόζει. Και
όλη αυτή η νοµοθέτηση και εφαρµογή είναι σε βάρος των λαϊκών
εισοδηµάτων. Αλήθεια, ας κάνουµε µια ιστορική αναδροµή.
Υπήρχε διαφορετική αντιµετώπιση από τους φοροεισπράκτορες
το πάλαι ποτέ; Απέναντι σε ποιους στρεφόντουσαν; Η Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων που είχε την ευθύνη, ποιους
πίεζε; Τους αυτοαπασχολούµενους, τα λαϊκά στρώµατα και νοικοκυριά. Και ταυτόχρονα οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι έµεναν στο ανεξέλεγκτο των υποθέσεων αλλά και στην παραγραφή.
Το ίδιο έχουµε και µε την ΑΑΔΕ.
Και µάλιστα εµείς το λέµε καθαρά ότι αυτά τα µέτρα και οι
ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελούν και τον προάγγελο για άλλες δηµόσιες υπηρεσίες τόσο
για τον τρόπο λειτουργίας όσο και για τα ζητήµατα που αφορούν
την διαχείριση των εργαζόµενων και τα µισθολογικά τους δικαιώµατα.
Άλλωστε, τόνισε ο κύριος Υπουργός ότι θέλετε να εφαρµόσετε
στην ΑΑΔΕ ένα σύγχρονο σύστηµα αµοιβών. Ποιο είναι αυτό το
σύγχρονο σύστηµα αµοιβών που θέλει να εφαρµόσει η Κυβέρνηση στην ΑΑΔΕ; Ατοµικό µισθολόγιο. Έτσι, λοιπόν, είναι φανερό
ότι πετάγεται στο καλάθι των αχρήστων και η συλλογική διαπραγµάτευση και η συλλογική σύµβαση στο δηµόσιο. Όλες οι
κυβερνήσεις το είχαν πετάξει στο καλάθι των αχρήστων και για
τον ιδιωτικό τοµέα και για τον δηµόσιο.
Δεύτερον, το επίδοµα θα δίνεται µε βάση την ατοµική επίτευξη
στόχων. Άρα, τι σηµαίνει; Πρέπει να οργανώσεις µια φοροεπιδροµή για να µπορέσεις να πάρεις το επίδοµα. Έτσι, λοιπόν,
µέσα από αυτή τη διαδικασία, η Κυβέρνηση τι θέλει να εµπεδώσει, όπως είπε ο Υπουργός, κ. Σταϊκούρας; Την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας της φορολογικής αρχής και την διαµόρφωση ενός πλαισίου φορολογικής συµµόρφωσης απέναντι στον
λαό που είναι άτακτος.
Τρίτο ζήτηµα, αποτελεί η σύνδεση του µισθού µε το περίγραµµα της θέσης εργασίας. Και αυτό το περίγραµµα της θέσης
εργασίας και µε ποιον θα στελεχωθε,ί θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του προϊστάµενου και του διοικητή τη ΑΑΔΕ. Επί της ουσίας τι θέλετε να δηµιουργήσετε; Ένα σώµα πραιτοριανών µέσα
στην ΑΑΔΕ –αυτό θέλετε να δηµιουργήσετε- οι οποίοι θα είναι
ακριβώς «φωτιά και τσεκούρι» απέναντι στους εργαζόµενους,
απέναντι στα λαϊκά στρώµατα και να εντατικοποιήσετε ακόµα περισσότερο τις συνθήκες εργασίας.
Αυτός είναι, λοιπόν, ο αποτελεσµατικός µηχανισµός τον οποίο
θέλετε να διαµορφώσετε στην ΑΑΔΕ, για να µπορέσετε να πετύχετε τους αντιλαϊκούς φορολογικούς στόχους.
Για τα άλλα ζητήµατα που περιλαµβάνονται επιτρέψτε µου να
κάνω µία, δύο αναφορές στο χρόνο που µου µένει. Για τη ρύθµιση για τις συντάξεις πανηγυρίζει η Κυβέρνηση ότι θα δώσει
γρήγορα τις προκαταβολές για τις συντάξεις; Σοβαρά µιλάτε;
Εδώ αλλάξατε τον νόµο σας. Ο δικός σας νόµος δεν έλεγε ότι
θα δίνεται ως προκαταβολή το 80% της σύνταξης που αναλογεί
στους µισθούς των τελευταίων δώδεκα µηνών; Αυτό θα τους δώσετε; Όχι, θα τους δώσετε 360 έως 380 ευρώ. Θα τους δώσετε
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δηλαδή ένα φιλοδώρηµα. Δεν τους δίνετε προκαταβολή της σύνταξης. Τους δίνετε φιλοδώρηµα και όχι προκαταβολή της σύνταξης για να µπορέσουν να επιβιώσουν κάτω από άθλιες συνθήκες.
Αντίστοιχη λογική διαπνέει και την αιφνιδιαστική τροπολογία την
οποία έφερε ο κ. Αυγενάκης, που είναι τροπολογία πάνω στην τροπολογία. Αντί, λοιπόν, να ενδιαφέρουν τον Υπουργό Αθλητισµού
τα προβλήµατα που βιώνουν οι αθλητές γιατί έχει µπει ο αθλητισµός και γενικά οι αθλητικές δραστηριότητες και η άθληση σε µόνιµο καθεστώς lockdown, είναι ακριβώς το πώς θα ελέγξει ο
Υπουργός και κατ’ επέκταση η Κυβέρνηση τις οµοσπονδίες. Γι’
αυτό φέρνει και αυτή την κατάπτυστη τροπολογία που παραβιάζει
µε κατάφωρο τρόπο τα καταστατικά των ίδιων των αθλητικών οµοσπονδιών και επί της ουσίας ο ίδιος ο Υπουργός µε υπουργική
απόφαση θα καθορίζει τις εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν
ήδη προκηρυχθεί, διορίζοντας τις εφορευτικές επιτροπές της
αρεσκείας του, µεθοδεύοντας ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που δεν
είναι αδιάβλητες. Μέσα απ’ αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει τις αθλητικές οµοσπονδίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και πριν κλείσω, κύριε Πρόεδρε –και κλείνω αµέσως- θα κάνω
µία µικρή αναφορά. Μας έκανε, πραγµατικά, εντύπωση η εισαγωγή του ειδικού αγορητή της Ελληνικής Λύσης που απευθύνθηκε
στο ΚΚΕ. Δεν πρέπει να του φταίει το ΚΚΕ, όταν η Ελληνική Λύση
υιοθετεί προτάσεις και επιχειρηµατολογία πολιτική την οποία έχει
χρησιµοποιήσει και χρησιµοποιεί η Χρυσή Αυγή. Αλλού πρέπει να
ψαχτεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς το λέµε καθαρά στους εργαζόµενους, στα λαϊκά στρώµατα.
Δεν πρέπει να δείξουν κανένα άλλοθι, αλλά και καµµία εµπιστοσύνη στο κράτος, είτε αυτό ονοµάζεται επιτελικό είτε ονοµάζεται
ψηφιακό κράτος. Είναι και παραµένει ένα αστικό κράτος καθώς
και στους µηχανισµούς του. Γιατί ακριβώς µέσα απ’ αυτές τις πολιτικές που ασκεί το αστικό κράτος, επιδιώκει να χειραγωγήσει τον
λαό, να µειώσει τις απαιτήσεις του, να τον µάθει να ζει µε την ταλαιπώρια, µε τους κινδύνους για τη ζωή του, ενώ αντίθετα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να µπορεί να ικανοποιήσει τις
σύγχρονες ανάγκες και να προστατεύσει τη ζωή του.
Αυτό όµως σηµαίνει σύγκρουση µε τις αιτίες που δηµιουργούν
τα προβλήµατα. Και οι αιτίες αυτές έχουν ονοµατεπώνυµο, είναι
οι πολιτικές που στηρίζουν τις προτεραιότητες και εξυπηρετούν
τα µονοπώλια και τα συµφέροντά τους. Απέναντι σε αυτά πρέπει
να συγκρουστεί και απέναντι στις κυβερνήσεις και το αστικό κράτος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανέτοιµη στα λόγια Νέα Δηµοκρατία πιάνεται µονίµως ανέτοιµη στην πράξη. Δεν προετοιµάστηκε ούτε για να κρατήσει ανοιχτή την εθνική οδό αλλά ούτε και
για να την κλείσει. Ούτε, βεβαίως, ήταν έτοιµη να ενηµερώσει έγκυρα και έγκαιρα τους πολίτες προκαλώντας σύγχυση και ζηµιά.
Απροετοίµαστη παντού. Και παρά τον αγώνα των εργαζόµενων
του ΔΕΔΔΗΕ και των δήµων, χιλιάδες νοικοκυριά παραµένουν
χωρίς ηλεκτρικό και νερό.
Το επιτελικό κράτος απέτυχε και απογυµνώθηκε. Μετά τη συγκέντρωση της εξουσίας στην αυλή του κυβερνήτη, οι αποφάσεις
λαµβάνονται εκεί και ανακοινώνονται από τους Υπουργούς. Αν
περπατήσουν, τις πιστώνεται ο κ. Μητσοτάκης, ενώ εάν αποτύχουν, φορτώνονται στους Υπουργούς. Ο µηχανισµός ελέγχου της
ενηµέρωσης είναι πάντα παρών για να υλοποιήσει το πλάνο της
προπαγάνδας.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε έχει είκοσι τέσσερα άρθρα και
τρεις τροπολογίες που έχουν δεκαέξι άρθρα, και είναι αποκαλυπτικό αφ’ ενός για το καθεστώς διοίκησης που επιδιώκει να εγκαταστήσει στη χώρα ο κ. Μητσοτάκης και αφ’ ετέρου για τις
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σκοπιµότητες που εξυπηρετεί µε την εκµετάλλευση της πανδηµίας
και της εξαθλίωσης των πολιτών για την οποία ευθύνεται σε σηµαντικό βαθµό.
Δεν είναι τυπικό θέµα η κακή νοµοθέτηση. Εδώ, βέβαια, έχουµε
κάκιστη και κυρίως ύπουλη νοµοθέτηση. Έχουµε νοµοθέτηση
σκοπιµοτήτων, αδιαφάνεια στη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος
και επαναφορά δεξιών ιδεοληψιών.
Όσο αφορά τις τροπολογίες, στην πρώτη λέει ο κ. Χατζηδάκης.
«Εάν θέλετε να δώσουµε προκαταβολή 346 ευρώ έναντι της προσωρινής σύνταξης που είναι έναντι της κανονικής, τότε θα ψηφίσετε µαζί και το άρθρο 5 της τροπολογίας για απευθείας
αναθέσεις, προµήθειες και συµβάσεις υπηρεσιών χωρίς διαγωνισµούς και µάλιστα χωρίς όριο, άνω πλαφόν, χωρίς γνωµοδότηση
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων». Είναι προδήλως
αντισυνταγµατική η τροπολογία. Πρέπει να αποσυρθεί. Προβλέπεται γνωµοδότηση της ανεξάρτητης αρχής.
Επιτέλους ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η Νέα Δηµοκρατία θα ασχοληθεί µε τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τις εκκρεµείς συντάξεις. Γιατί δεν εφαρµόζει τον νόµο που ψήφισε η Βουλή και ο
ίδιος πριν από πέντε µήνες για την καταβολή προσωρινής σύνταξης;
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παρέλαβε τριακόσιες χιλιάδες συνταξιοδοτικές εκκρεµότητες από τον ανεκδιήγητο ΣΥΡΙΖΑ που διόγκωσε το πρόβληµα -και είχαν το θράσος σήµερα οι
Βουλευτές του να µιλούν κιόλας- και τις έκανε τριακόσιες εξήντα
χιλιάδες, χωρίς τις αιτήσεις του τελευταίου τριµήνου. Οι εκατόν
εβδοµήντα τρεις χιλιάδες κύριες συντάξεις που εκκρεµούν είναι
χωρίς το τελευταίο τρίµηνο.
Και βέβαια, ο κ. Χατζηδάκης θα µεταθέσει το πρόβληµα και θα
αυξήσει ακόµα περισσότερο τον χρόνο, επικαλούµενος ότι έδωσε
τα 360 ευρώ. Χρειάζεται ριζική λύση. Έχουµε καταθέσει την πρόταση. Μπαλώµατα δεν µπορούν να δώσουν λύσεις.
Κύριε Χατζηδάκη, µε καθαρά ιδεοληπτική επιλογή πετάξατε έξω
από τον ν.2643/98 τα παιδιά των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης,
αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει αντικείµενο λόγω ηλικίας. Ήταν ιδεοληπτική η παρέµβασή σας. Υπάρχει, βέβαια, θέµα για τα παιδιά
των αντιστασιακών της επταετίας, τα οποία και αυτά πετιούνται
έξω. Φαίνεται όµως, πως δεν σας απασχολεί. Είναι γνωµοδότηση
του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, µας λέει ο κ. Χατζηδάκης ως
νοµιµόφρων.
Την απόφαση του Σ.τ.Ε., κύριε Χατζηδάκη, για τα αναδροµικά
των συνταξιούχων, δεν τη γνωρίζετε; Την παραποιήσατε και αφαιρέσατε 2,5 δισεκατοµµύρια από τις τσέπες των συνταξιούχων από
τα αναδροµικά επικουρικών και εφάπαξ; Εδώ, λοιπόν, ζητάµε να
µας πείτε πως θα πάρετε πίσω αυτή τη ρύθµιση και θα τη φέρετε
µαζί µε την επικύρωση της απόφασης του Σ.τ.Ε.. Τότε θα είστε νοµιµόφρων. Όχι συµµόρφωση κατά περίπτωση και θέµα.
Δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Αθλητισµού. Λέει ο κ. Αυγενάκης, νοµοθετώ την ηλεκτρονική διαδικασία στις εκλογές οµοσπονδιών, αλλά το σύστηµα της ηλεκτρονικής κάλπης θα είναι στο
γραφείο µου για διαφύλαξη. Άλλωστε η επιλογή της ηλεκτρονικής
διαδικασίας είναι προαιρετική.
Έχει φέρει πέντε φορές τροπολογίες για να διορθώνει η επόµενη την προηγούµενη. Έτσι, σε όσες οµοσπονδίες οι διοικήσεις
τους, σε συνθήκες πανδηµίας, δεν µπορέσουν να πραγµατοποιήσουν εκλογές, παύονται µέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 και αν έχει
έλεος ο κ. Αυγενάκης, θα τους δώσει άλλες δέκα ηµέρες.
Εκβιασµός, µε την παγίδα στηµένη. Ή γίνονται εκλογές µε εγγυηµένα αποτελέσµατα, όπως λέει η λανθάνουσα γλώσσα της αιτιολογικής έκθεσης, ή παύονται οι διοικήσεις. Όχι όµως, όλες. Η
διοίκηση της Παραολυµπιακής Επιτροπής παρατείνεται µέχρι τον
Οκτώβρη.
Ο κ. Αυγενάκης επικαλείται το Τόκυο, που είναι το καλοκαίρι λες
και οι Ολυµπιακοί δεν είναι το καλοκαίρι, λες και µια σειρά άλλες
παγκόσµιες διοργανώσεις οµοσπονδιών δεν υπάρχουν. Η αλήθεια
είναι ότι δεν σας βγαίνουν τα νούµερα.
Εµείς, λοιπόν, σας προκαλούµε σήµερα και λέµε την εξής πρόταση: δώστε παράταση σε όλες, ανεξαιρέτως, τις διοικήσεις µέχρι
τον Οκτώβρη ως ανώτερο όριο –όσες καταφέρουν να πραγµατοποιήσουν εκλογές το επόµενο διάστηµα θα εισέλθουν µε νέες διοικήσεις- είτε µε φυσική παρουσία και υγειονοµικά πρωτόκολλα ή
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και µε διασφαλισµένες ηλεκτρονικές εκλογές. Όχι µε την κυβερνητική πλατφόρµα, αλλά µε αυτή της ΔΟΕ ή άλλη πιστοποιηµένη,
ανεξάρτητη. Όχι κυβερνητική.
Θέλετε να κρατικοποιήσετε τον εθελοντισµό; Τι σόι φιλελεύθεροι είστε; Φέρτε µια ρύθµιση όπως σας προτείναµε και είµαστε
εδώ. Συναίνεση, όµως, σε αδιαφανείς διαδικασίες και σκοπιµότητες εµείς δεν δίνουµε και µάλιστα, µε ένα σύστηµα το οποίο είναι
εµπνευσµένο µάλλον από τις εκλογές βίας και νοθείας του ’61, µε
περιτύλιγµα της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης και του κ.
Πιερρακάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέφερα στην αρχή, το νοµοσχέδιο αυτό για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της
ΑΑΔΕ είναι χαρακτηριστικό του νέου καθεστώτος.
Η ΑΑΔΕ, δηµιουργήθηκε σε εφαρµογή του τρίτου αχρείαστου
µνηµονίου, θυµάστε, των αντιµνηµονιακών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για
να εκχωρηθούν τα έσοδα και ο εισπρακτικός µηχανισµός στους
δανειστές, µαζί µε το υπερταµείο, την εκχώρηση της εθνικής περιουσίας για ενενήντα εννέα χρόνια.
Τις απαιτήσεις Σόιµπλε που δεν ικανοποίησαν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις, ικανοποίησαν απροθύµως, µετά από δεκαεπτά ώρες
διαπραγµάτευσης, οι κ.κ. Τσίπρας και Καµµένος. Η Νέα Δηµοκρατία, είχε ψηφίσει µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ τη σύσταση της ΑΑΔΕ, τον
ν.4389, λίγες µέρες µετά που είχε ψηφιστεί ο νόµος Κατρούγκαλου.
…(δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και τώρα, προωθεί αυτές τις επιλογές επειδή ταυτίζονται µε τη
δική της ατζέντα.
Σήµερα µε έκπληξη άκουσα τον κ. Τσακαλώτο να λέει ότι ήταν
αντίθετος στον νόµο του, και τον κ. Αλεξιάδη να λέει ότι υλοποίησε
πολιτικές Βαρουφάκη. Τι είναι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ; Υπεργολάβος µνηµονίων και πολιτικών των άλλων; Εµείς ούτε τότε συµφωνήσαµε
ούτε σήµερα συµφωνούµε.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, θα καταψηφίσουµε την τροπολογία
του Υπουργείου Αθλητισµού και θα τοποθετηθούµε µε «παρών»
στις άλλες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τον κ. Αθανάσιο Λιούπη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για ένα νοµοσχέδιο που υλοποιεί την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας. Η αξιολόγηση είναι µια αυτονόητη διαδικασία που οδηγεί σε
επιβράβευση όσων εκδηλώνουν διάθεση δηµιουργίας και ανέλιξης.
Η εφαρµογή κανόνων που ισχύουν στην ιδιωτική οικονοµία προς
όφελος της δηµόσιας διοίκησης ήταν µέχρι πρόσφατα µια ξένη
ιδέα για τα ελληνικά δεδοµένα. Είναι πια καιρός να αποκτήσουµε
τη σύγχρονη νοοτροπία για το πώς πρέπει να λειτουργεί το κράτος. Δεν µπορούµε να επιδιώκουµε την προώθηση της ανάπτυξης
και την προσέλκυση των επενδύσεων και ταυτόχρονα, να συντηρούµε ένα σύστηµα που λειτουργεί µε τους ίδιους όρους επί δεκαετίες.
Η ΑΑΔΕ, κατέχει κοµβικό ρόλο στη διαδικασία της είσπραξης
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δηµοσίων εσόδων και εποµένως στη διαµόρφωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών. Είναι η
ανεξάρτητη αρχή µε καίριες αρµοδιότητες στην αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής, παραοικονοµίας και του λαθρεµπορίου.
Όπως είναι εύλογο, η αποτελεσµατική στελέχωση µιας τόσο σηµαντικής ανεξάρτητης αρχής, απαιτεί στελέχη µε αξιόλογη εµπειρία και γνώση του συγκεκριµένου αντικειµένου. Οι χαµηλοί µισθοί
που ισχύουν µέχρι σήµερα στους νεοδιορισθέντες, ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για να επιδιώξουν µια καριέρα στην ΑΑΔΕ πεπειραµένοι άνθρωποι της αγοράς. Γι’ αυτό ένα σηµαντικό
ποσοστό επιτυχόντων σε διαγωνισµούς ΑΣΕΠ, περίπου ένας
στους τρεις, απορρίπτει τελικώς θέσεις εργασίας στην ΑΑΔΕ.
Το νέο µισθολόγιο για την ΑΑΔΕ απαγκιστρώνει από τα εκπαιδευτικά προσόντα την οικογενειακή κατάσταση και την αρχαιότητα ως τα µοναδικά κριτήρια για τον καθορισµό του µισθολο-
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γικού ύψους. Το µισθολόγιο εξορθολογίζεται, αποκτά αντικειµενικό χαρακτήρα και ενισχύει τη δηµιουργική διάθεση των υπαλλήλων.
Οι νέες διατάξεις εφαρµόζονται σε µόνιµους και δόκιµους υπαλλήλους, όπως και στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, αορίστου ή ορισµένου χρόνου, στους µετακλητούς και
στους συνεργάτες της διοίκησης ΑΑΔΕ. Οι αποδοχές τους περιλαµβάνουν το βασικό µισθό, τα επιδόµατα, την προσωπική διαφορά και την ειδική αµοιβή που για πρώτη φορά καθιερώνεται.
Συγκεκριµένα, πέραν του βασικού µισθού, προβλέπεται οικογενειακό επίδοµα, επίδοµα αποµακρυσµένων παραµεθόριων περιοχών και επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ µπορεί να αποφασίζει για την κατά περίπτωση προσαύξηση του επιδόµατος αποµακρυσµένων περιοχών
έως του ποσού των 500 ευρώ µηνιαίως. Αυτό συµβαίνει για να αναγνωριστεί το σπουδαίο έργο που επιτελούν οι υπάλληλοι στον
έλεγχο εισερχοµένων και εξερχοµένων προσώπων και εµπορευµάτων, όπως και για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου. Επιπλέον, προβλέπεται αποζηµίωση εργασίας καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου µόνο σε περίπτωση εκτάκτων εποχικών ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η µισθολογική κατάταξη γίνεται σε κλιµάκια βασικού µισθού µε
βάση την εκπαίδευση και την προϋπηρεσία και σε βαθµούς θέσεως εργασίας µε βάση τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να τονιστεί
ότι το σύνολο των αποδοχών συµµετέχει στον υπολογισµό της
σύνταξης.
Η βασική πρωτοτυπία του νοµοσχεδίου έγκειται στο γεγονός
ότι επιβραβεύονται οι υπάλληλοι που σε τρεις συνεχόµενες ετήσιες αξιολογήσεις λαµβάνουν βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη του
95%. Σε αυτή την περίπτωση παίρνουν ένα επιπλέον µισθολογικό
κλιµάκιο και ανέρχονται ταχύτερα στη µισθολογική κλίµακα. Για
τους υπαλλήλους που δεν αξιολογούνται θετικά προβλέπεται η
ενίσχυση µε διαδικασίες επιµόρφωσης και γενικότερα πρακτικές
για την αύξηση της απόδοσης τους.
Η ειδική αµοιβή εξαρτάται από την αξιολόγηση της θέσης εργασίας και την κατάταξη σε βαθµό θέσης εργασίας. Πρόκειται για
µια µισθολογική εξέλιξη που δεν επέρχεται αυτόµατα µε τα χρόνια
προϋπηρεσίας, αλλά προϋποθέτει την καλή άσκηση των καθηκόντων από πλευράς του υπαλλήλου.
Αυτό το γεγονός αποτυπώνεται µε τη συµµετοχή του στη διαδικασία αξιολόγησης. Μάλιστα, η ειδική αµοιβή αφορά και τον δόκιµο υπάλληλο, ο οποίος µπορεί να λάβει το 75% της ειδικής
αµοιβής στο πρώτο έτος και το 90% στο δεύτερο έτος. Σε αυτή
ενσωµατώνεται ουσιαστικά και η προσωπική διαφορά.
Με τις νέες διατάξεις αποκαθίσταται η αδικία που υφίσταντο οι
νέοι υπάλληλοι που δεν λάµβαναν την προσωπική διαφορά και
έτσι υπολείπονταν µισθολογικά έναντι παλαιότερων υπαλλήλων.
Άλλη µια καινοτοµία είναι το βραβείο επίτευξης στόχων. Συνιστά
ισχυρό κίνητρο για αποδοτικότερη εργασία. Και πάλι προϋπόθεση
είναι η συµµετοχή στην αξιολόγηση. Το σχετικό µπόνους δίνεται
σε υπαλλήλους εφόσον επιτυγχάνονται οι ετήσιοι στόχοι σε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 95% ή εφόσον συνιστούν περίπτωση
ειδικής βράβευσης µε απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο εντάσσεται ως τροπολογία µια πολυαναµενόµενη διάταξη που είχε αναγγελθεί από τον Υπουργό
Εργασίας. Ως απάντηση στο τεράστιο πρόβληµα των καθυστερήσεων στην απονοµή συντάξεων, για πρώτη φορά όλοι οι συνταξιούχοι θα λαµβάνουν αµέσως προκαταβολή σύνταξης η οποία θα
κυµαίνεται από 360 ευρώ έως 384 ευρώ. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να στηρίζει τους ανθρώπους που εργάσθηκαν µια ζωή και
δικαιούνται να συνεχίζουν να ζουν αξιοπρεπώς στο στάδιο της
συνταξιοδότησης τους.
Κλείνοντας, το σηµερινό νοµοσχέδιο εξασφαλίζει ότι κανένας
υπάλληλος της ΑΑΔΕ δεν θα λαµβάνει από αύριο λιγότερες αποδοχές από όσες παίρνει σήµερα. Οι αλλαγές που έρχονται είναι
µόνο προς όφελος του συνόλου των υπαλλήλων. Ισότητα δεν σηµαίνει ισοπέδωση. Όπως είπε ο Αριστοτέλης δεν υπάρχει τίποτα
πιο άνισο από την ίση µεταχείριση των ανίσων.
Επιδιώκουµε να έχουµε ένα κράτος και µια κοινωνία που δίνουν
ίσες ευκαιρίες σε όλους, που µπορούν να πραγµατοποιήσουν τα
όνειρά τους και τις φιλοδοξίες. Το πώς θα αξιοποιήσει ο καθένας
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τις δυνατότητες που δίνονται σε όλους εξαρτάται από την ατοµική
βούληση, την επιθυµία φυσικά του κάθε πολίτη. Η επιπλέον προσπάθεια πρέπει να επιβραβεύεται και να επικροτείται.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο ανοίγει τον δρόµο για πιο δίκαιη και
αποδοτική λειτουργία της ΑΑΔΕ, αλλά κυρίως για µια µεγάλη αλλαγή στη νοοτροπία που κυριαρχεί σε σχέση µε τη λειτουργία του
κράτους. Είναι η αρχή για µια συνολική ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης σε νέες πιο δηµιουργικές βάσεις.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς σας
ευχαριστούµε για την οικονοµία χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζαχαριάδης, ο οποίος είναι εδώ στην Αίθουσα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πώς τα φέρνει η ζωή και ενώ ετοιµάζεται να µιλήσεις για το µισθολόγιο και το ανθρώπινο δυναµικό της ΑΑΔΕ, γίνεται όλο αυτό
µε την «Μήδεια» και δεν µπορεί προφανώς να µη γίνει µια µικρή
αναφορά.
Χιόνισε, λοιπόν, και δεν είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει κάτι
τέτοιο. Η Κυβέρνηση όµως, δυστυχώς, φαίνεται και συµπεριφέρεται σαν πρώτη φορά να συµβαίνει κάτι τέτοιο. Και τα µίντια φέρονται και συµπεριφέρονται σαν να συµβαίνει πρώτη φορά κάτι
τέτοιο.
Πριν ξεκινήσει η κακοκαιρία η «Αγία Τριάδα» -δηλαδή ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο κ. Χαρδαλιάς και ο κ. Πέτσας- µάς διαβεβαίωναν ότι
όλα αυτά είναι υπό έλεγχο. Το θυµάστε. Η τριάδα των «ράµπο»
είχε πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα. Να, λοιπόν, ποια είναι η οργάνωση της Κυβέρνησης! Πολίτες χωρίς ρεύµα, πολίτες χωρίς
θέρµανση, πολίτες για πολλές ώρες χωρίς νερό, πολίτες χωρίς
ενηµέρωση για το πότε θα αποκατασταθούν όλα αυτά, πολίτες οι
οποίοι τηλεφωνούσαν στις αρµόδιες υπηρεσίες και δεν υπήρχε
κάποιος να τους απαντήσει. Το 112 δεν λειτούργησε.
Και βεβαίως, δείτε τι λέει και κάποιος ο όποιος δεν προέρχεται
από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά προέρχεται από τον συντηρητικό χώρο, ο κ.
Μάνος. Είπε ο κ. Μάνος: «Απ’ όταν ήµουν παιδί, κατοικώ στην
Εκάλη. Παλιά είχαµε συχνά χιόνια το χειµώνα. Τα τελευταία χρόνια
όχι. Φέτος ήταν η εξαίρεση. Γενική διάλυση. Είµαι ήδη τριάντα έξι
ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα, άρα χωρίς θέρµανση και δώδεκα
ώρες χωρίς ύδρευση. Πληροφόρηση µηδέν. Έτσι φαντάζονται την
κανονικότητα;». Αυτά τα είπε χθες το απόγευµα στις 6’ο κ. Μάνος.
Το ερώτηµα όµως που πρέπει να µας απασχολήσει, είναι γιατί
αγανακτεί ο κ. Μάνος; Μήπως για τη ΔΕΗ που µια ζωή και αυτός
και άλλοι στη Νέα Δηµοκρατία προσπαθούσαν και προσπαθούν
να κατατµήσουν και να διαµοιράσουν τα ιµάτιά της; Μήπως για
τον ΔΕΔΔΗΕ που τελεί προς ιδιωτικοποίηση µέσω της απαξίωσης;
Μήπως διαµαρτύρεται για τη δήθεν φιλελεύθερη διακυβέρνηση
που δεν καταφέρνει να κινητοποιήσει το κράτος που συστηµατικά
η ίδια αρνείται, απαξιώνει και συκοφαντεί; Υπάρχει κάποιο δίδαγµα
το οποίο βγαίνει από τη «Μήδεια»; Βεβαίως, υπάρχει. Χρειαζόµαστε πρόληψη, υποδοµές, επιχειρησιακό ισχυρό παρεµβατικό κράτος.
Ο κ. Χατζηδάκης λέει τον ΕΦΚΑ σαράβαλο. Ο κ. Χατζηδάκης,
που σήµερα έχουµε αυτήν την κατάσταση µε τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο κ.
Χατζηδάκης, επέλεξε να κάνει τον ΔΕΔΔΗΕ σαράβαλο και κουνάει
το δάχτυλο για να διαλύσει τώρα και το συνταξιοδοτικό.
Αυτήν την ώρα οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όσους εργάζονται και παλεύουν υπό αντίξοες συνθήκες για να αποκαταστήσουν τις βλάβες και τη λειτουργικότητα των υποδοµών.
Χρωστάµε τα πάντα σε αυτούς. Χωρίς αυτούς η ζωή µας θα ήταν
αβίωτη.
Το Υπουργείο Εργασίας, χθες έκανε ευγενικές συστάσεις στους
εργοδότες για τον τρόπο εργασίας στο ντελίβερι. Ως πότε θα κλείνουµε τα µάτια σε αυτήν τη γαλέρα;
Χθες και το πολιτικό σύστηµα, αλλά και τα µίντια ξεχάσαµε τους
πρόσφυγες και τους µετανάστες που ξεπάγιασαν. Πού πήγε το
χριστουγεννιάτικο κλίµα αγάπης και θαλπωρής που κατακλύζει
όλους µας κάθε χρόνο στις 25 Δεκεµβρίου; Χάνεται πενήντα
µέρες µετά;
Δεν είναι το ζήτηµα µόνο της απίστευτης ταλαιπωρίας των πολιτών. Για κάποιους από αυτούς το ηλεκτρικό ρεύµα συνδέεται και
µε τη ζωή τους αν ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες. Και τα ερωτήµατα
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είναι πολλά και θέλουν απαντήσεις. Γιατί έκλεισε η Γραµµή 1 του
ΗΣΑΠ; Γιατί έκλεισε στο µετρό η γραµµή Δουκίσσης Πλακεντίας αεροδρόµιο; Τέτοια ανικανότητα; Δεν µπορείτε να κρατήσετε τέσσερις µεταλλικές ράγες ανοιχτές; Τι έγινε µε την εθνική οδό; Γιατί
κλείνει για τόσες πολλές ώρες η εθνική οδός; Ποιος έχει τη συµβατική υποχρέωση να κρατά ανοιχτή την εθνική οδό; Για ποιους
λόγους πληρώνουµε διόδια, όταν χρησιµοποιούµε την εθνική οδό;
Να πάµε και στον ΔΕΔΔΗΕ που θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε; Τι
κάνατε για να είναι καλύτερα εξοπλισµένος; Θα σας θυµίσω εγώ
τι κάνατε. Αυξήσατε τους µισθούς στο Δ.Σ. το πρώτο εξάµηνο του
2020 µε τη Νέα Δηµοκρατία, σε σχέση µε το 2019 που ήµασταν
εµείς κυβέρνηση διπλάσια και τριπλάσια, ανάλογα µε την περίσταση.
Ο κ. Χατζηδάκης, που τότε ήταν Υπουργός σε αυτό το πόστο,
διόριζε γκόλντεν µπόις και το πήγαινε σφαίρα για ξεπούληµα. Και
τώρα τι λέει στους πολίτες; Καθίστε στο σπίτι, χωρίς ρεύµα. Ο
Πρωθυπουργός εκείνη την ώρα βγάζει γελαστός φωτογραφίες,
πίνοντας εσπρεσάκι σε γνωστό καφέ της Αθήνας. Εντάξει, δεν
πήγε βέβαια µε πίπιζες και γκάιντες όπως έγινε στην Ικαρία ούτε
τον υποδέχθηκαν µε βεγγαλικά και πανηγυρισµούς αλλά η ανεµελιά παραµένει ανεµελιά µέσα στη µεγάλη δυσκολία.
Μετά από δεκαεννέα µήνες, λοιπόν, διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι πλέον αντιληπτό σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους
τους Έλληνες ότι για το οτιδήποτε συµβαίνει στην Ελλάδα δεν
φταίει ποτέ η Κυβέρνηση. Πάντα είναι τα πιο έντονα φαινόµενα
όλων των εποχών. Πάντα γίνεται το καλύτερο δυνατό. Πάντα δεν
θα µπορούσε να γίνει τίποτα παραπάνω. Οι άλλοι πάντα θα τα έκαναν χειρότερα. Δεν υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχουν ελλείψεις, δεν
υπάρχουν αστοχίες. Ποτέ και τίποτα. Έµειναν κάποιοι χωρίς
ρεύµα και θέρµανση. Επιτυχία! Θα µπορούσε να είναι περισσότεροι. Μόνο καθηµερινοί θρίαµβοι συµβαίνουν µε την Κυβέρνηση
Μητσοτάκη.
Και µιας και µιλάµε για θριάµβους, κύριε Σταϊκούρα, πώς πάει
η ανάκαµψη τύπου V που θα είχαµε το 2021; Το πιάνουµε το 5%
ανάπτυξη που ψηφίσαµε πριν από εξήντα ηµέρες στον προϋπολογισµό; Μήπως πάµε καλύτερα;
Να πω και δυο λόγια για το νοµοσχέδιο. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κατηγοριοποιεί, το ίδιο το κείµενο, τους υπαλλήλους της
ΑΑΔΕ σε παλιούς που λαµβάνουν την προσωπική διαφορά, και σε
νέους που δεν τη λαµβάνουν. Παγιώνει µια κατάσταση υπαλλήλων
πολλαπλών ταχυτήτων. Δεν γίνεται καµµία αναφορά σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και των ελεγκτικών υπηρεσιών
του. Υπάλληλοι µε τα ίδια τυπικά προσόντα αµείβονται µε εντελώς
άνισο τρόπο. Ανοίγει, λοιπόν, ο ασκός του Αιόλου για αυθαιρεσίες
στη µισθολογική αντιµετώπιση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
Η σκέψη και µόνο ότι αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί να αποτελέσει
«πιλότο» για τον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα σε µια Κυβέρνηση µε
Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη και Υπουργό Εσωτερικών τον κ.
Βορίδη, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αξιοκρατικό και το αντικειµενικό των διαδικασιών, προκαλεί εύλογες ανησυχίες στους
κόλπους των δηµοσίων υπαλλήλων. Ουσιαστικά µε αυτό το νοµοσχέδιο δίνετε απόλυτη εξουσία στον εκάστοτε διοικητή για µισθολογικές διαφοροποιήσεις.
Εµείς, ειπώθηκε και εισηγητικά, είµαστε υπέρ της ειδικής αµοιβής. Θέλουµε όµως καθαρούς κανόνες και θέλουµε προκαθορισµένα κριτήρια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Θεόδωρο Καράογλου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Είχα την εντύπωση ότι συζητάµε το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών για το µισθολόγιο της
ΑΑΔΕ. Φαίνεται ότι µάλλον κάποιο λάθος έκανα, γιατί και ο προηγούµενος συνάδελφος αλλά και άλλοι συνάδελφοι από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν σε άλλα πράγµατα και σε ένα
τυχαίο γεγονός όπως ήταν αυτό το οποίο έγινε τις δύο τελευταίες
ηµέρες και ταλαιπώρησε την Αθήνα, το θέµα δηλαδή της κακοκαιρίας και των προβληµάτων που προέκυψαν, παρά στο ζήτηµα του
νοµοσχεδίου. Χαρακτηριστικά, µάλιστα, ακούσαµε τον προηγούµενο να λέει κλείνοντας: «Ας πω και δυο κουβέντες για το νοµο-
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σχέδιο που συζητάµε».
Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι «παιδεία
τέχνας κατεργάζεται», αλλά ας έλθουµε στο προκείµενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πολιτική υπάρχουν κόµµατα
που κερδίζουν τις εκλογές και τιµούν την εµπιστοσύνη του εκλογικού σώµατος ,βασιζόµενα στο προγραµµατικό λόγο, στις λύσεις
που προτείνουν, στη συνέπεια αρχών και θέσεων που επιδεικνύουν και, βεβαίως, στην επιµονή να προωθήσουν το καλύτερο
για τη χώρα και την κοινωνία. Υπάρχουν, βεβαίως, και εκείνοι οι
πολιτικοί σχηµατισµοί που, ως γέννηµα της οικονοµικής κρίσης,
πολιτεύονται επενδύοντας στη συλλογική αµνησία, καµουφλάροντας την ανυπαρξία ιδεολογικών και προγραµµατικών εφοδίων χρησιµοποιώντας έναν λόγο άκρως διχαστικό.
Στη δική µας περίπτωση η Νέα Δηµοκρατία, ως κόµµα ευθύνης
και των µεγάλων δικαιωµένων εθνικών επιλογών, αποδεικνύει καθηµερινά πως κυρίαρχη στόχευση έχει να είναι χρήσιµη στο σύνολο, πολιτευόµενη µε προσήλωση στη φυσιογνωµία και τον
προσανατολισµό της.
Το ίδιο πράττει και σήµερα ως δύναµη υπεύθυνης µεταρρύθµισης, αφού το νοµοθέτηµα του Υπουργείου Οικονοµικών για τις αλλαγές στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θέτει τις βάσεις
για την καλλιέργεια και την εµπέδωση µιας νέας κουλτούρας στο
ελληνικό δηµόσιο η οποία θα έχει ως βασικούς άξονες την αξιοκρατία και την αποτελεσµατικότητα. Πρόκειται για δύο έννοιες
που πρέπει να αποτελούν αρχή και δικαίωµα κάθε ευνοµούµενης
πολιτείας, δύο λέξεις που ενώ τις επικαλούνται πολλοί, λίγοι είναι
εκείνοι που πραγµατικά επενδύουν σ’ αυτές και οι οποίες χάρη
στην Κυβέρνηση έρχονται ισότιµα να αναβαθµίζουν την ποιότητα
της δηµόσιας διοίκησης, συνδέοντας το πρόσωπο του υπαλλήλου
µε το κοινωνικό σύνολο.
Όλοι κατανοούµε πως η σχέση µεταξύ της αξιοκρατίας και της
αποδοτικότητας είναι πολυδιάστατη. Ωστόσο, µε το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών αναδεικνύεται για πρώτη φορά σε
σηµείο αναφοράς, αφού αποδεικνύουµε στην πράξη πως λύσεις
υπάρχουν, αρκεί φυσικά να θέλουµε να εφαρµοστούν, αρκεί να
διαθέτουµε σχέδιο, πρόγραµµα, µέθοδο και διάθεση δηµιουργικότητας.
Προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καµµία µεταρρύθµιση δεν γίνεται αυτόµατα απλώς µε το πάτηµα ενός κουµπιού.
Απαιτούνται πολλές και σηµαντικές επιµέρους δράσεις που θα αντικαταστήσουν τον εξισωτισµό και την ισοπέδωση µε την επίτευξη
στόχων και σχεδίων. Όµως, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας ότι το δικαίωµα στη σταδιοδροµία φωτίζεται από τις εγγυήσεις της αξιοκρατίας.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών που συζητούµε
απόψε στην Ολοµέλεια για το νέο µισθολόγιο της ΑΑΔΕ υπηρετεί
αυτή την αρχή. Είναι προϊόν εντατικής εργασίας, µελέτης και προετοιµασίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Διασφαλίζει ότι ο υπάλληλος θα αµείβεται µε βάση τη βαρύτητα των καθηκόντων και των
ευθυνών που αναλαµβάνει, αλλά ακόµη και σύµφωνα µε την αποτελεσµατικότητά του.
Επιγραµµατικά αναφέρω ότι για πρώτη φορά δηµιουργείται ένα
ειδικό µισθολόγιο για υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών,
εφοριακούς, τελωνειακούς, επιθεωρητές κάτι που αποτελούσε
πάγιο αίτηµα των αντίστοιχων κλάδων. Διασφαλίζεται ότι δεν θα
µειωθούν οι αποδοχές κανενός αφού ο υπάρχον µισθός αποτελεί
το ελάχιστο δίχτυ ασφαλείας. Επιλύει το µισθολογικό θέµα των
νέων υπαλλήλων, ανοίγει τον δρόµο για αυξήσεις του πραγµατικού µισθού στην πλειοψηφία των υπαλλήλων, ενώ αντιµετωπίζονται και οι στρεβλώσεις του ενιαίου µισθολογίου σχετικά µε την
άνοδο των µισθολογικών κλιµακίων και την αναγνώριση των τίτλων
σπουδών.
Εξίσου σηµαντικό είναι ακόµη το γεγονός ότι το κράτος αναλαµβάνει το κόστος της ενσωµάτωσης της προσωπικής διαφοράς
στον µισθό, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε σηµαντικές αυξήσεις των
συντάξιµων αποδοχών, αποκαθιστώντας µια µισθολογική αδικία
έναντι των νέων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, δίνει λύση στο θέµα του
επιδόµατος παραµεθόριων περιοχών, θεσµοθετεί επίδοµα συνοριογραµµής για επιλεγµένες υπηρεσίες, αυξάνονται οι ώρες των
πληρωτέων υπερωριών, ενώ παράλληλα παγιώνεται το κίνητρο
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επίτευξης στόχων.
Προσωπικά θέλω να σταθώ στο τελευταίο ζήτηµα διότι αποτελεί
ένα δοµικό στοιχείο της νέας εποχής που οραµατιζόµαστε να ανατείλει στο ελληνικό δηµόσιο. Κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα προς
το µέλλον ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις του χθες και σπάζοντας
στερεότυπα δεκαετιών που είχαν δαιµονοποιήσει την αξιολόγηση.
Επί της ουσίας, δηλαδή, µεταβαίνουµε σε έναν σύγχρονο τρόπο
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού όπου λόγο θα έχουν µονάχα ορθολογικά, αντικειµενικά και δίκαια κριτήρια. Περνούµε
στην εποχή όπου οι γνώσεις, η εµπειρία, η σκέψη, η αποτελεσµατικότητα και η δηµιουργικότητα θα επιβραβεύονται και θα είναι
χρήσιµα εφόδια σταδιοδροµίας και ανέλιξης. Βάζουµε τέλος στις
κάθε λογής ποσοστώσεις παρέχοντας κίνητρο αποδοτικότητας
και πριµοδοτώντας την επαγγελµατική ευσυνειδησία και την αφοσίωση στο στόχο. Κανείς υπάλληλος που κάνει σωστά τη δουλειά
του δεν πρέπει να φοβάται την ετήσια αξιολόγηση. Η αξιολόγηση
είναι προαπαιτούµενο της αξιοκρατίας, του εκσυγχρονισµού και
της εξωστρέφειας. Είναι θεµέλιο της ισότητας και σηµαντικός παράγοντας προόδου όχι µόνο του ατόµου αλλά ολόκληρης της κοινωνίας, εδραιώνει την εµπιστοσύνη στους θεσµούς, εξασφαλίζει
την κοινωνική συνοχή και ενισχύει το περί δικαίου αίσθηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακόσια χρόνια από την εθνική
παλιγγενεσία, ο επαναπροσδιορισµός των αξιών και η επαναδόµηση της αξιολόγησης είναι αναγκαία στην πατρίδα µας. Η εµπέδωσή της και η πίστη στις διαφανείς διαδικασίες θα αποτελέσει
την ισχυρότερη βάση για σταθερή οικονοµική ανάπτυξη και ηθική
ανάταξη.
Κλείνοντας, έχω να επισηµάνω ότι η θεσµική παρέµβαση που
συζητούµε έχει θετικό µεταρρυθµιστικό πρόσηµο, όπως άλλωστε
όλες οι παρεµβάσεις της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού µας
Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δηµοκρατία ως ένα µεταρρυθµιστικό
κόµµα µε κουλτούρα διαχείρισης και δηµοκρατικό έλεγχο της
εξουσίας βοηθά την Ελλάδα να κάνει ένα ποιοτικό άλµα προς τα
εµπρός.
Είµαστε το πραγµατικό κόµµα της προόδου και της πρωτοπορίας. Είµαστε το κόµµα που ξεπερνά τις διαχωριστικές γραµµές
προτάσσοντας την ανάγκη της εθνικής δηµιουργίας. Είµαστε το
κόµµα που στην ιδρυτική του διακήρυξη µίλησε πρώτο για την κοινωνική ευαισθησία. Είµαστε το κόµµα των πολλών, µια άλλη γνήσια λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες και είµαστε
περήφανοι που προερχόµαστε και συνεχίζουµε την ιστορία της
κεντροδεξιάς παράταξης, η οποία τη δεκαετία του 1950 έδωσε για
πρώτη φορά το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις γυναίκες, εξέλεξε την πρώτη γυναίκα Βουλευτή στην Ελλάδα, την
Ελένη Σκούρα, είχε τη χαρά να δει την πρώτη γυναίκα Υπουργό,
τη Λίνα Τσαλδάρη, που ορκίστηκε Υπουργός στην κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραµανλή.
Αυτός είναι ο πραγµατικός προοδευτισµός, για να φτάσουµε
σήµερα στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όπου, επίσης,
είχαµε για πρώτη φορά εκλογή της πρώτης γυναίκας Προέδρου
της Δηµοκρατίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών εκσυγχρονίζει και αναβαθµίζει το ελληνικό δηµόσιο. Εξυπακούεται ότι η παράταξή µας το στηρίζει και το υπερψηφίζει, γιατί
είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γινόµαστε η αλλαγή που
έχει ανάγκη η πατρίδα µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Σάββα Αναστασιάδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: (Δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, υπήρχε θέµα µε τον ήχο και δεν σας ακούγαµε καθαρά.
Θα σας παρακαλούσαµε πάρα πολύ να µας στείλετε την οµιλία
σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Η οµιλία του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης κ. Σάββα Αναστασιάδη καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής :
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Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χαράλαµπος Μαµουλάκης από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοµαι κανονικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μια χαρά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Προτού εισέλθω
στην ουσία της σηµερινής µας συζήτησης που δεν είναι άλλη
από τη συζήτηση για το νοµοσχέδιο για το µισθολόγιο του ανθρώπινου δυναµικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
επιτρέψτε µου έναν σχολιασµό (Δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης)
…γιατί αν µη τι άλλο, πραγµατικά, έχουµε ζήσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα πρωτοφανή πράγµατα και εικόνες οι οποίες νοµίζω
ότι απέχουν παρασάγγας από αυτά που έχουµε συνηθίσει σε ζητήµατα διαχείρισης κρίσεων όπως είναι τα φαινόµενα κακοκαιρίας
και πιο συγκεκριµένα …(Δεν ακούγεται λόγω κακής σύνδεσης)
Νοµίζω ότι πραγµατικά το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη
βυθίστηκε βαθιά στο χιόνι. Και το λέω αυτό, γιατί δεν είναι µόνο
οι δηλώσεις από πλευράς κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο
διάστηµα, όπως πριν από λίγες ώρες του κ. Χρυσοχοΐδη, οι
οποίες προκάλεσαν το κοινό περί δικαίου αίσθηµα αλλά είναι και
η διαχείριση αυτή καθαυτή ενώ γνωρίζαµε για το φαινόµενο πολύ
µεγάλο διάστηµα πριν αυτό εξελιχθεί.
Ζήσαµε, λοιπόν, κάτι πρωτοφανές όπως προείπα. Τι ήταν
αυτό; Το εκ προοιµίου κλείσιµο της µεγαλύτερης κεντρικής αρτηρίας της χώρας µας, που ενώνει τη βόρεια και τη νότια Ελλάδα, την εθνική µας οδό. Επρόκειτο, λοιπόν, για εγκατάλειψη
της παρτίδας πριν αυτή καν ξεκινήσει …(Δεν ακούγεται λόγω
κακής σύνδεσης)…
Μάλιστα να αναφέρω µια προσωπική εµπειρία. Ως φοιτητής
στο εξωτερικό είχα ζήσει αντίστοιχο φαινόµενο. Είχε κλείσει
εθνική αρτηρία στη Γαλλία και όµως…(Δεν ακούγεται λόγω
κακής σύνδεσης)… απίστευτη ταλαιπωρία πέντε-έξι ωρών, αλλά
δεν εγκατέλειψαν τη µάχη. Προσπάθησαν και άνοιξε εν τέλει η
αρτηρία. Αυτό έχει συµβεί και στη χώρα µας και το 2017 και το
2008 και το 2005.
Άρα, νοµίζω ότι αυτός ο τρόπος, ουσιαστικά, ήταν χείρα βοηθείας προς τον εργολάβο, διότι ξέρουµε ξεκάθαρα ότι ο παραχωρησιούχος διέπεται από συγκεκριµένες κυρώσεις βάσει της
σύµβασής του για να µπορέσει… (Δεν ακούγεται λόγω κακής
σύνδεσης)… θεσµική και δοµική του υποχρέωση να διατηρεί
ανοικτή την εθνική οδό για όλους τους Έλληνες πολίτες, όπως
το Σύνταγµα των Ελλήνων ορίζει ρητά. Αυτό δεν συνέβη.
Προφανώς ακούστηκαν τα κελεύσµατα του αναδόχου παραχωρησιούχου από την Κυβέρνηση, άλλη µια πτυχή, άλλη µια έκφανση της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στην ιδιαίτερη αυτή
σχέση που έχει µε συγκεκριµένες ελίτ κρατικοδίαιτου χαρακτήρα.
Επιτρέψτε µου να µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου που δεν
είναι άλλη από τη λειτουργία και φυσικά το επίδικο των ηµερών
που είναι η ενίσχυση της ΑΑΔΕ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
νοµίζω ότι η κρίση του δηµοσίου χρέους που συντάραξε τη χώρα
την προηγούµενη δεκαετία, ήταν µια κρίση της δυνατότητας της
χώρας να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές. Η κρίση και τα µνηµόνια ήταν, όµως, µια ένδειξη της ανικανότητας του κρατικού µηχανισµού να εισπράττει αυτά που έπρεπε από αυτούς που
έπρεπε, ήταν µια κρίση δηλαδή της δυνατότητάς του δηµοσίου
να εισπράττει σύµφωνα µε τις φοροδοτικές δυνατότητες του καθενός από εµάς και της καθεµίας.
Αυτό είχε για τη χώρα δραµατικές δηµοσιονοµικές συνέπειες,
δραµατικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. Ήταν, όµως, πάντοτε και
µια πληγή για τη δηµοκρατία στη χώρα µας στο βαθµό που
έπληττε το αίσθηµα ισονοµίας των πολιτών έναντι του κράτους.
Τα χρυσά χρόνια του δικοµµατισµού όλες και όλοι ξέρουµε για
υποθέσεις και φακέλους στις εφορίες που ανεβοκατέβαιναν, για
πρόστιµα που διαγράφονταν µε τηλεφωνήµατα πολιτευτών του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και για µορφές διαπλοκής και
χρηµατισµού σε ολόκληρο το φάσµα του κρατικού µηχανισµού
που καλλιεργούνταν πάντοτε µε ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής
ηγεσίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η διαφάνεια στη φορολογική διοίκηση και η δηµιουργία ενός
θεσµικού τοίχους προστασίας των δηµοσίων υπαλλήλων που
υπηρετούσε το φοροεισπρακτικό µηχανισµό του κράτους από
την εκάστοτε πολιτική ηγεσία ήταν η βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ
που υλοποίησε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας.
Η συγκρότηση της ΑΑΔΕ ως Ανεξάρτητης Αρχής µπορεί µεν
να ήταν αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς
επί της αρχής όµως το σηµερινό κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης υπηρέτησε το σκοπό της ενίσχυσης της αυτονοµίας
των φοροεισπρακτικών µηχανισµών.
Λέω τα παραπάνω για να επισηµάνω ότι η συσχέτιση του σηµερινού σχεδίου νόµου µε το τρίτο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής ουδεµία σχέση έχει µε την πραγµατικότητα. Ο σηµερινός νόµος υλοποιεί ένα σχέδιο µετασχηµατισµού της ΑΑΔΕ
που όχι µόνο δεν εξυπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς αλλά µάλλον θα αυξήσει τον έλεγχο της πολιτικής ηγεσίας προς τους
ελεγκτικούς µηχανισµούς φτιάχνοντας µια προνοµιακή σχέση µε
µια µεµονωµένη ελίτ δηµοσίων υπαλλήλων.
Τολµώ να πω δε ότι σηµερινό σχέδιο νόµου δεν πρέπει να το
βλέπουµε ως µια τυπική αναδιοργάνωση µιας µεµονωµένης υπηρεσίας. Αντίθετα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό σχέδιο νόµου πρέπει να το δούµε ως ένα πιλοτικό σχέδιο εφαρµογής
ενός µοντέλου οργάνωσης του δηµοσίου, ενός δηµοσίου µε λιγότερη δηµοκρατία στο εσωτερικό του, ενός δηµοσίου που προάγει τον ανταγωνισµό µε την αλληλοϋπονόµευση µεταξύ των
δηµοσίων λειτουργών, ενός δηµοσίου µε τους υπαλλήλους του
χειραγωγηµένους µε την πολιτική ηγεσία, αµειβόµενους ανάλογα µε τις ορέξεις του εκάστοτε προϊσταµένου τους και φοβούµενους για τα χειρότερα σε περίπτωση που επιτελέσουν µε
αποτελεσµατικότητα και ευσυνειδησία το καθήκον τους, όπως η
συντριπτική πλειονότητα αυτών ήδη κάνει.
Επί του συγκεκριµένου τώρα το σηµερινό νοµοσχέδιο καταστρατηγεί τον ΑΣΕΠ, δηµιουργεί οιωνοί σκανδαλώδεις ανισότητες µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων και την προνοµιούχα ελίτ
των καλά αξιολογούµενων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, χαρίζει εξωφρενικές εξουσίες τσάρου, θα έλεγα, στον Διοικητή της ΑΑΔΕ
και στο ιδιαίτερο γραφείο του …(Δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης)… έξω από το δηµοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου µας
πέρα και έξω δηλαδή και από κάθε πλαίσιο ανεξαρτησίας που
χαίρουν οι υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές.
Η συσχέτιση της αξιολόγησης µε τις µισθολογικές απολαβές
των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ που ψηφίζεται µε το παρόν νοµοσχέδιο, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την ικανότητα του µεµονωµένου ελεγκτή να κρίνει και να επιβάλλει πρόστιµα
σύµφωνα µε τη συνείδηση και την τεχνογνωσία που θέλει. Και θα
επιφέρει ακόµα µεγαλύτερο πλήγµα στην ικανότητα της ΑΑΔΕ,
όπως επικαλείται η αιτιολογική έκθεση του νόµου να προσελκύσει νέους, µορφωµένους υπαλλήλους µε υψηλά προσόντα. Όταν
οι νέοι και οι νέες που θα ενδιαφέρονται να προσληφθούν στην
ΑΑΔΕ θα ξέρουν ότι η αµοιβή τους θα βρίσκεται αιωνίως υπό
κρίση, αντιλαµβάνεστε ότι αυτό είναι λίαν αποτρεπτικό.
Για να µην κουράσω το Σώµα, εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θέλετε να αυξήσετε τις µισθολογικές απολαβές των
δηµοσίων υπαλλήλων για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.
Να το συζητήσουµε. Θέλετε να δώσετε επιπλέον αµοιβή στους
ελεγκτές για να θωρακίσετε από τυχόν περιπτώσεις χρηµατισµού; Μαζί σας. Το σηµερινό νοµοσχέδιο, όµως, δεν κάνει τίποτα
από τα παραπάνω.
Επί της αρχής η ψήφιση ενός διακριτού µισθολογίου που θα
στηρίζεται στο ατοµικό επίτευγµα και στην αξιολόγηση για την
ΑΑΔΕ, είναι µια ακόµα κλωστή που τραβάει η Νέα Δηµοκρατία
για να ξηλώσει το πουλόβερ του ενιαίου µισθολογίου. Κοινώς το
σηµερινό σχέδιο νόµου υπονοµεύει την ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα των φοροελεγκτικών µηχανισµών του κράτους.
Για τους παραπάνω λόγους σκοπεύουµε να το καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Θα παρακαλούσα τον συνάδελφο, τον κ. Μαµουλάκη, εάν µας
ακούει, να µας στείλει την οµιλία του, γιατί, δυστυχώς, υπάρχει
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κάποιο πρόβληµα, µικροφωνίζει και δεν µπορεί να καταγραφεί η
οµιλία του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Σας άκουσα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η
συζήτηση όπως εξελίσσεται.
Σε κάθε περίπτωση αυτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών για το νέο µισθολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων- έστω και αν αποτελεί µνηµονιακή δέσµευση
εντούτοις, κύριε Πρόεδρε, -αποτελεί το έναυσµα, κάτι το οποίο
είδαµε και στις τοποθετήσεις από όλους τους συναδέλφους, για
το άνοιγµα µιας µεγάλης συζήτησης που οδηγεί στην εµπέδωση
κριτηρίων αξιολόγησης που θα συνδεθούν µε τη µισθολογική και
βαθµολογική εξέλιξη.
Ο στόχος για ένα κράτος και έναν δηµόσιο τοµέα υψηλών προδιαγραφών, ποιοτικών και αποτελεσµατικών υπηρεσιών, περνάει
µέσα από την προσέλκυση και ανάδειξη στελεχών µε υψηλό επίπεδο και ικανότητες στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Κύριε Πρόεδρε, έχουµε συνηθίσει και βιώνουµε πολλές φορές
να συζητάει η ελληνική κοινωνία για την αποδοτικότητα και την
αποτελεσµατικότητα που θα πρέπει να συνδέεται µε την επίτευξη
µετρήσιµων στόχων, στόχων της πολιτείας, στόχων της κοινωνίας. Κυρίως, όµως, αντιλαµβανόµαστε ότι χρειάζεται να αναλάβουµε όλοι µαζί -αλλά κυρίως τα στελέχη και οι εργαζόµενοι στο
δηµόσιο- πρωτοβουλίες και δράσεις προκειµένου να υπάρχει
αυτή η αποτελεσµατικότητα και να είναι φιλική προς τον πολίτη
η δηµόσια παροχή υπηρεσιών.
Πιστεύω ότι το κανονιστικό πλαίσιο του νέου µισθολογίου που
θα ισχύσει για τους εργαζόµενους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. Ας το δούµε, κύριε Πρόεδρε, ως µοναδικό παράδειγµα
εφαρµογής ώστε να ακολουθήσουν και άλλες δηµόσιες δοµές
σε αυτή την κατεύθυνση.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι το δηµόσιο είναι ένας βασικός
πνεύµονας όχι µόνο ποιότητας των δεικτών της ευηµερίας των
πολιτών αλλά είναι και αυτός ο ασκός που δίνει και το πνεύµα
και τον τόνο της ανάπτυξης που χρειαζόµαστε αυτή την περίοδο.
Γι’ αυτό πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να επιβραβεύονται οι άξιοι και οι ικανοί υπάλληλοι του δηµοσίου -υπάρχουν πολλοί άξιοι και ικανοί- που σήµερα δεν έχουν ουσιαστικά κίνητρα
για να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες και τις ικανότητές τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κεφάλαιο εµπιστοσύνης που
διαθέτει η Κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Πρωθυπουργός,
όχι µόνο δεν έχει αποµειωθεί ύστερα από δεκαοκτώ µήνες διακυβέρνησης και διαχείρισης συνεχών κρίσεων αλλά έχει ενισχυθεί. Και αυτό είναι µια µικρή επισήµανση σε σχέση µε την κριτική
που άσκησαν σήµερα συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, κυρίως
όµως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Και το λέω αυτό, γιατί
συµπολίτες µας µας βλέπουν, µας ακούν, κρίνουν και µας αξιολογούν.
Η Κυβέρνηση εδώ και ένα περίπου χρόνο λαµβάνει συνεχώς
µέτρα για τη στήριξη αυτών που έχουν πληγεί και είµαι βέβαιος
ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Ένα αναµφισβήτητα θετικό και ουσιαστικό µέτρο στήριξης είναι η παράταση της απαλλαγής καταβολής του ενοικίου για το µήνα Μάρτιο και τις επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί, όπως και η παράταση του προγράµµατος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για το µήνα Μάρτιο.
Στόχος είναι να µη χαθούν θέσεις εργασίας, να καλύψει το
κράτος τη διαφορά στο εισόδηµα του εργαζοµένου που προκύπτει από τη µείωση του χρόνου απασχόλησης, αλλά και ταυτόχρονα να στηρίξουν µε αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις.
Μέτρο µε θετικό και κοινωνικό πρόσηµο είναι επίσης και η χορήγηση προκαταβολής της σύνταξης για τις συντάξεις που εκκρεµούν, κάτι το οποίο το έχει αγκαλιάσει η ελληνική κοινωνία
και το αναµένει σε κάθε περίπτωση άµεσα, γιατί θα δώσει και µια
ώθηση στον οικονοµικό προϋπολογισµό του καθενός και της καθεµιάς στην επικράτεια ολόκληρη.
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Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η παράταση της προθεσµίας
καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούµενων και ελεύθερων επαγγελµατιών έως τις 31
Δεκεµβρίου του 2021.
Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας στηρίζουν απόλυτα αυτή
την κυβερνητική πολιτική, και πιστεύω ότι και αρκετοί από την
Αντιπολίτευση βλέπουν µε θετικό µάτι την άσκηση αυτής της πολιτικής, γιατί σχεδόν στο σύνολό της η ελληνική κοινωνία έχει
επιβραβεύσει αυτή την πολιτική, κάτι το οποίο βλέπουµε όχι µόνο
σε δηµοσκοπήσεις αλλά και καθηµερινά στις γειτονιές όπου µπορούµε να δούµε συµπολίτες µας και όπου µιλάµε µαζί τους.
Οι προτάσεις που καταθέτουµε έχουν ως στόχο να αποτελέσουν την πρώτη ύλη εφαρµοσµένων πολιτικών που θα στηρίξουν
αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη. Η µεγάλη φιλελεύθερη
παράταξη έχει µάθει να λειτουργεί έτσι. Και ο Πρωθυπουργός
αλλά και στο σύνολό της η Κυβέρνηση έχει τη συναίσθηση της
πραγµατικότητας και των προτεραιοτήτων, κάτι που έχει τονίσει
και ο Υπουργός Οικονοµικών και σήµερα και συνεχώς το τονίζει
µε κάθε ευκαιρία.
Μάλιστα, έχει µιλήσει ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, για τους
κλάδους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα και στο µέγιστο βαθµό από
τις επιπτώσεις της πανδηµίας. Αναφέρθηκε, όπως αναφέροµαι
και εγώ τώρα, στον τουρισµό και στην εστίαση.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι εντάχθηκε στο νοµοσχέδιο µε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας η κάλυψη από τον κρατικό
προϋπολογισµό για τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο
και Δεκέµβριο των ασφαλιστικών εισφορών των τουριστικών καταλυµάτων δωδεκάµηνης διάρκειας που κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2020 είχαν µείωση τζίρου τουλάχιστον 70% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι µια σηµαντική αναφορά που κάνω,
γιατί εδώ στην περιοχή που ζω, στα Δωδεκάνησα, αυτό είναι
πολύ έντονο και νοµίζω ότι αυτό αποτελεί µια σηµαντική άσκηση
εφαρµοσµένης πολιτικής που δίνει ανάσα στους ανθρώπους του
τουρισµού. όπως, επίσης, και η χορήγηση έκτακτου επιδόµατος
για τους εργαζόµενους στον τουρισµό και στην εστίαση και για
τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ένα µέτρο που αφορά σε
όσους δεν έλαβαν κανένα επίδοµα από το Σεπτέµβριο του 2020
έως και τον Ιανουάριο του 2021.
Το προηγούµενο διάστηµα σε συνεργασία που είχα µε τον
Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Τσακίρη, αρµόδιο για το ΕΣΠΑ και
τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, τον κ. Πρωτοψάλτη, αναζητήθηκαν τρόποι για την ενεργοποίηση επιδοτούµενων προγραµµάτων κατάρτισης και δεξιοτήτων για τους εργαζόµενους και ανέργους στον
τουρισµό που δεν λαµβάνουν κανένα επίδοµα. Και σε στενή επικοινωνία και συνεργασία που έχω µαζί τους πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρηµα, γιατί αξίζουν και αυτοί οι άνθρωποι
να λάβουν το επίδοµα που για διάφορους λόγους δεν έχουν
λάβει µέχρι τώρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν µια
εισοδηµατική κάλυψη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Και νοµίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι προτάσεις
που κατέθεσα σε σχέση µε τη στήριξη των επιχειρηµατιών για
την εστίαση, των εργαζοµένων στην εστίαση, για την επανεκκίνηση και επαναλειτουργία του κράτους.
Και συγκεκριµένα κλείνοντας την αποστροφή αυτή, επιτρέψτε
µου να τονίσω ότι οι προτάσεις αυτές κινούνται στο πλαίσιο της
διαµόρφωσης χρηµατοδοτικού προγράµµατος για τις επιχειρήσεις εστίασης µέσα από το ΕΣΠΑ, αφορά τη θέσπιση ειδικής επιστρεπτέας προκαταβολής στους επιχειρηµατίες της εστίασης
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεών τους όταν έρθει η αναστολή λειτουργίας, η επιδότηση
ασφαλιστικών εισφορών µόλις ανοίξουν οι επιχειρήσεις εστίασης
και ένα χρονικό διάστηµα για τους εργαζόµενους και τέλος η ένταξη των φορολογικών υποχρεώσεων στην επιδότηση παγίων
δαπανών για τις επιχειρήσεις στον τουρισµό και στην εστίαση.
Όλα αυτά, βεβαίως, εστιάζονται και αναλύονται από την Κυβέρνηση και τους αρµόδιους Υπουργούς. Και η στήριξη όσων
έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδηµίας δεν έχει στατικά
χαρακτηριστικά, είναι δυναµικά χαρακτηριστικά και είµαι βέβαιος
ότι ό,τι χρειαστεί να προσφέρει η Κυβέρνηση αλλά και όλοι εµείς
στην ενίσχυση των εργαζοµένων, των στελεχών, των επιχειρηµα-

8482

τιών και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, θα συνεχίσουµε να
το πράττουµε µε σεβασµό στην εµπιστοσύνη τους.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτονόητο ότι για την µακροχρόνια ανάπτυξη µιας χώρας µεταξύ άλλων είναι προϋπόθεση να λειτουργούν οι δηµοκρατικοί θεσµοί και η απόλυτη
εξουσία της κυβέρνησης να περιορίζεται από ανεξάρτητους θεσµούς.
Η περίπτωση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής της ΑΑΔΕ
είναι, όµως, µοναδική. Οι αλλαγές που η Κυβέρνηση υιοθετεί από
την αρχή της διακυβέρνησης στο συγκεκριµένο οργανισµό δεν
είναι καθόλου αθώες και αποδεικνύουν ότι η ανεξαρτησία ενός
οργάνου είναι πρωτίστως θέµα κουλτούρας και ωριµότητας του
πολιτικού συστήµατος και δευτερευόντως λειτουργικής ανεξαρτητοποίησης.
Σήµερα ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επεκτείνει τις εξουσίες του
χωρίς δηµοκρατική λογοδοσία. Είµαστε µάρτυρες της ουσιαστικής µετατροπής της ΑΑΔΕ σε ένα φέουδο του εκάστοτε διοικητή
µιας υπηρεσίας εκτός ελέγχου και εκτός κανόνων του δηµοσίου.
Με γνώµονα τον κοινωνικό αυτοµατισµό η Κυβέρνηση Μητσοτάκη µε τέσσερις συγκεκριµένες παρεµβάσεις για πρώτη φορά
στο δηµόσιο πρώτον, θεσµοθετεί τη σύνδεση του µισθού µε το
περίγραµµα θέσης εργασίας πέραν των τυπικών προσόντων αυξάνοντας την εξουσία και τη δύναµη που µπορούν να ασκήσουν
οι προϊστάµενοι πάνω στους υπαλλήλους.
Δεύτερον, διασπά και αυτονοµεί ολοκληρωτικά την ΑΑΔΕ από
το υπόλοιπο Υπουργείο Οικονοµικών. Δηµιουργεί διαφορετικό
µισθολογικό καθεστώς ακόµα και µέσα στον ίδιο κλάδο.
Τρίτον, συνδέει τις θέσεις εργασίας µε ένα σύστηµα αξιολόγησης το οποίο έχει θεσπιστεί µε απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ.
Και τέταρτον, δεν ικανοποιεί το δίκαιο αίτηµα για µισθολογική
εξοµοίωση των νέων υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονοµικών
ΑΑΔΕ που δεν λαµβάνουν την προσωπική διαφορά. Όσον αφορά
δε τους νέους υπαλλήλους εκτός ΑΑΔΕ καταδικάζονται σε µισθούς των 750 και 800 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να τοποθετηθώ
τώρα σε σχέση και µε την εκπρόθεσµη τροπολογία που κατατέθηκε χθες αργά το απόγευµα από το Υπουργείο Εργασίας, αφού
σας επισηµάνω ότι είχε από πολύ πριν γίνει εν γένει γνωστή από
δηµοσιογραφικούς κύκλους. Η Βουλή σύµφωνα µε την πρακτική
του επιτελικού κράτους τελικά το µαθαίνει τελευταία.
Ιδιαίτερα αρνητικά ενδιαφέρουσα είναι η διάταξη όπως ο περιορισµός της δυνατότητας πρόσληψης στα παιδιά αγωνιστών
της Εθνικής Αντίστασης, αναφέρθηκε και προηγουµένως ο συνάδελφός, ο κ. Κεγκέρογλου.
Κάθε µέρα που περνάει αναρωτιέµαι ποια άραγε είναι η σχέση
της Κυβέρνησης αυτής µε την καλή νοµοθέτηση; Νοµίζω ότι η
σχέση αυτή στην καλύτερη των περιπτώσεων µπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένας υποσχόµενος αρραβώνας που δεν κατέληξε
ποτέ σε γάµο. Αυτή είναι η πρακτική της Κυβέρνησης.
Ο νέος Υπουργός Εργασίας, λοιπόν, κατέθεσε µια τροπολογία
«αχταρµά» µε διατάξεις διαφόρων προβλέψεων που θα µπορούσε να τις είχε φέρει πολύ νωρίτερα για να είχαµε την ευκαιρία
να τις συζητήσουµε στην αρµόδια επιτροπή. Δυστυχώς, όµως,
φαίνεται πια ξεκάθαρα ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη απεχθάνεται
τον διάλογο για κρίσιµα ζητήµατα.
Μετά την επινόηση της θέσης του project manager στον eΕΦΚΑ για τις εκκρεµείς συντάξεις η Κυβέρνηση, καθώς έφτασε
ο κόµπος στο χτένι, όπως λένε και οι θεσµοί της τραβάνε το αυτί,
προσγειώθηκε ανώµαλα στην πραγµατικότητα και µας παρουσιάζει τώρα τη δήθεν επαναστατική πρότασή της για τις εκκρεµείς συντάξεις χωρίς όµως να δώσει πραγµατική λύση στις
κύριες εκκρεµείς συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά της Συµπολίτευσης, ο
Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης παρακάµπτει την ισχύουσα νοµοθεσία, την οποία είχε εισηγηθεί ο κ. Βρούτσης το καλοκαίρι του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2020 και αναφέροµαι στο άρθρο 115 του ν.4714/2020, το οποίο
ψηφίσατε εσείς, κύριοι συνάδελφοι και δεν την εφαρµόζει σήµερα όπου η προσωρινή σύνταξη είναι του 70% έως 80% της
σύνταξης που δικαιούται ο συνταξιούχος και κυµαίνεται από 384
έως 960 ευρώ.
Σήµερα, λοιπόν, αυθαίρετα ο Υπουργός έµµεσα την υποβιβάζει έντεχνα σε επίπεδα φιλοδωρήµατος. Όµως, σιωπή για τη µη
εφαρµογή του άρθρου 115. Ο ΕΦΚΑ δεν µπορεί να ταυτιστεί µε
την ΔΕΗ και οι εργαζόµενοι δεν είναι γραφειοκράτες, όπως κάποιοι υποτιµητικά εκφράστηκαν, αλλά λίαν ευσυνείδητοι υπάλληλοι που καταβάλλουν κάθε δυνατότητα µε τα ελάχιστα µέσα
που τους παρέχονται για να είναι αποτελεσµατικοί. Ο κ. Χατζηδάκης πρέπει να τους σεβαστεί και να αναγνωρίσει το αποτελεσµατικό έργο που επιτελούν σε λίαν αντίξοες συνθήκες.
Δεν δόθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη Βουλή καµµία
εξήγηση, γιατί δεν εφαρµόστηκε αυτή η διάταξη του άρθρου 115
για τις προσωρινές εκκρεµείς συντάξεις; Και ερωτώ αλήθεια πώς
υιοθέτησε και αποδέχθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός τη µη εφαρµογή αυτής της διάταξης; Γιατί στην πράξη µε την τροπολογία
αυτό που θα συµβεί τώρα είναι η διαδικασία της προσωρινής
σύνταξης, καθώς δήθεν χρονοβόρα χωρίς ευθύνη των υπηρετούντων υπαλλήλων να λογιστεί σαν περιττή και να µην εφαρµοστεί ποτέ και κανένα βέβαια από τότε επικοινωνιακό τρικ δεν θα
µπορεί εφεξής να καλύψει την αποτυχία.
Το εφεύρηµα της απονοµής «έναντι», που κατά τα άλλα εξήγγειλε ο κύριος Υπουργός, είναι η κυνική οµολογία της Κυβέρνησης για πλήρη αποτυχία της να διαχειριστεί το φλέγον ζήτηµα
των εκκρεµών συντάξεων, που µε αποκλειστική ευθύνη της εκτοξεύτηκαν.
Κάθε µέρα που περνάει ο µύθος περί µεταρρυθµίσεων, εκσυγχρονισµού και προόδου της Κυβέρνησης καταρρέει. Και καταρρέει εκκωφαντικά.
Επαίρεται ο κύριος Υπουργός ότι στους συνταξιούχους που
περιµένουν τρία και τέσσερα χρόνια τη σύνταξη θα δώσει αµέσως το ποσό, τα 360 ή τα 384 ευρώ και µάλιστα ο κ. Χατζηδάκης
είναι τόσο µεγαλόκαρδος που θα τους δώσει και αναδροµικά το
ίδιο ποσό µηνιαίως για το διάστηµα που περιµένουν εδώ και
καιρό. Επιπλέον, υπόσχεται την επίσπευση της διαδικασίας απονοµής της κύριας σύνταξης.
Αλήθεια, µετά την πρώτη προσωρινή εθνική σύνταξη που προβλέπει η νυν τροπολογία θα έχουµε και αν ναι, πότε θα έχουµε
την προσωρινή σύνταξη; Επιπλέον, σε πόσο χρονικό διάστηµα
θα εκδοθεί η οριστική σύνταξη;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητείται απάντηση.
Κυρία και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, δεκαεννέα ολόκληροι µήνες δεν είναι ικανός χρόνος να γνωστοποιήσετε στους
χωρίς σύνταξη συνταξιούχους, που σας ρωτούν στις εκλογικές
σας περιφέρειες, πότε θα λάβουν την οριστική τους σύνταξη;
Από τώρα επισηµαίνουµε, να µη διανοηθεί η Κυβέρνηση την
παρούσα ρύθµιση να την καταστήσει άλλοθι, για να µη δίνονται
προσωρινές συντάξεις και επίσης, να µην την καταστήσει άλλοθι,
για να καθυστερούν έτι περαιτέρω οι οριστικές συντάξεις.
Το θλιβερότερο όλων είναι ότι µε την τροπολογία που εισήχθη
στη Βουλή συνεχίζετε να αρνείστε την αποτυχία σας, να αρνείστε
την πραγµατικότητα των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων εκκρεµών
συντάξεων που δηµιούργησε η πολιτική αβελτηρία σας, προστιθέµενη στις αυταπάτες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Με
µπαλώµατα και χωρίς κανένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για
τις κύριες συντάξεις το µόνο που κάνετε είναι να αγοράζετε
χρόνο για εσωτερική και εξωτερική κατανάλωση, προκειµένου
να καλύψετε την αδυναµία σας να ρυθµίσετε ένα τόσο σηµαντικό
θέµα, από το οποίο κυριολεκτικά εξαρτάται η επιβίωση πολλών
συµπολιτών.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε. Οι συντάξεις πρέπει να σταµατήσουν να αποτελούν επικοινωνιακό πυροτέχνηµα. Στέλνουµε
λάθος µήνυµα στους ασφαλισµένους και δηµιουργούνται προσδοκίες, η διάψευση των οποίων µεγεθύνει την πίκρα και την αδικία. Το επισηµαίνουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
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Συνεχίζουµε µε τον κ. Διονύσιο Σταµενίτη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, προτού προχωρήσω στο
σχόλιό µου και την οµιλία µου για το σηµερινό νοµοσχέδιο, θα
ήθελα να δώσω πραγµατικά συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη
της Πολιτικής Προστασίας, στην Αστυνοµία, στην Πυροσβεστική,
αλλά και στους ανθρώπους του ΔΕΔΔΗΕ, που δίνουν µια υπεράνθρωπη προσπάθεια, ώστε να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία
των πολιτών. Ήδη, βρισκόµαστε σε καλό δρόµο, από τους εβδοµήντα χιλιάδες µετρητές που είχε διακοπεί η σύνδεσή του τώρα
είναι κάτω των δέκα χιλιάδων.
Προφανώς, θέλω να σχολιάσω ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό, αν όχι λαϊκισµός, να κάνουν κριτική στην Κυβέρνηση για
τους χειρισµούς της αυτοί που µε ένα απλό χιόνι το 2017 είχαν
δεκαπέντε-είκοσι χιλιάδες αυτοκίνητα εγκλωβισµένα για δώδεκα
ώρες στο αµάξι.
Ας έρθουµε στο νοµοσχέδιο. Ο ρόλος της ΑΑΔΕ, όπως πραγµατικά αναπτύχθηκε διεξοδικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
των Οικονοµικών τις προηγούµενες ηµέρες, είναι καίριος και σηµαντικός για τη συνολική λειτουργία του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης. Ο έλεγχος, η παρακολούθηση της πορείας των
δηµοσίων εσόδων και η είσπραξή τους βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, η λήψη και εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων για την
αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών, η καταπολέµηση του
λαθρεµπορίου, της παραοικονοµίας, της φορολογικής απάτης,
ο εντοπισµός των φαινοµένων της παραοικονοµίας, όλες αυτές
µαζί και άλλες πολλές αρµοδιότητες αποτελούν το εξαιρετικά
σηµαντικό έργο που έχει να επιτελέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.
Δεδοµένου, λοιπόν, ότι ο βασικός στόχος είναι η ΑΑΔΕ να µπορεί να ανταπεξέρχεται στο δύσκολο και το πολύτιµό της έργο,
συνυπολογίζοντας το ρόλο της στην ανάπτυξη της χώρας, η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών εισάγουν µια
σειρά καινοτόµων ρυθµίσεων για την ορθότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής, οι οποίες θέτουν,
υπηρετούν συγκεκριµένους σκοπούς, όπως τη διασφάλιση της
διαφάνειας, την αξιοκρατία, τη δίκαιη αξιολόγηση και την παροχή
ίσων ευκαιριών, την ενίσχυση της αφοσίωσης της αποδοτικότητας στελεχών και υπαλλήλων, την επιβράβευση της υπευθυνότητας, την παροχή κινήτρων για την κάλυψη θέσεων ευθύνης και
την αναλογική ανταµοιβή, καθώς και τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης.
Πώς επιχειρεί το Υπουργείο Οικονοµικών να πετύχει όλους
τους παραπάνω στόχους; Πρώτον, µε το νέο µισθολόγιο, βάσει
του οποίου οι µηνιαίες αποδοχές δεν καθορίζονται µε µοναδικά
κριτήρια την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση, αλλά
εξίσου σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν και η ίδια η φύση της
θέσης εργασίας, καθώς και τα καθήκοντά της. Δεύτερον, µε την
υπαγωγή στο νέο µισθολόγιο όλων των µονίµων και δοκίµων
υπαλλήλων, των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου που υπηρετούν σήµερα
στην ΑΑΔΕ. Τρίτον, µε τη θέσπιση της ρύθµισης για τις µηνιαίες
τακτικές αποδοχές, βάσει της οποίας οι τελευταίες θα αποτελούνται από το βασικό µισθό, τα επιδόµατα και τις παροχές, την
ειδική αµοιβή, καθώς και την προσωπική διαφορά η οποία ενσωµατώνεται στην ειδική αµοιβή.
Τέταρτον, µε τη βελτίωση του καθεστώτος για τους εργαζοµένους στην ΑΑΔΕ µέσα από την ουσιαστική αντιµετώπιση των
προβληµάτων και των στρεβλώσεων του παρελθόντος. Εδώ να
σηµειώσω και εγώ δύο σηµαντικά σηµεία που τονίστηκαν αυτές
τις µέρες. Το ένα είναι ότι το σύνολο των αποδοχών θα είναι συντάξιµο και το δεύτερο ότι κανείς υπάλληλος δεν θα λαµβάνει χαµηλότερες πληρωτέες αποδοχές απ’ ό,τι λαµβάνει σήµερα.
Πέµπτον, ουσιαστική ρύθµιση στοχευµένη και στα πρότυπα
των µοντέλων που υιοθετούν όλοι οι εργοδότες παγκοσµίως,
αυτό της χορήγησης βραβείου επίτευξης στόχων σε ετήσια
βάση, συνδεδεµένο βέβαια µε το προαπαιτούµενο της συµµετοχής των υπαλλήλων στην ετήσια αξιολόγηση.
Έκτο σηµείο, σε συνάρτηση µε την προηγούµενη ρύθµιση,
είναι η καθιέρωση του συστήµατος προωθηµένης µισθολογικής
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εξέλιξης, βάσει των στοιχείων αξιολόγησης και όχι αποκλειστικά
µόνο από το χρόνο υπηρεσίας.
Έβδοµον, η καινοτόµος διάταξη βάσει της οποίας ορίζεται χορήγηση ειδικής αµοιβής στους υπαλλήλους, πέραν του βασικού
µισθού και των επιδοµάτων, συνδεδεµένη µε την αξιολόγηση της
θέσης εργασίας που κατέχουν και την κατάταξη αυτής σε βαθµό
θέσης εργασίας.
Όγδοον, η κατάταξη των υπαλλήλων υπαγοµένων στο νέο µισθολόγιο σε µισθολογικά κλιµάκια βασικού µισθού βάσει της κατηγορίας εκπαίδευσης των υπαλλήλων και της προϋπηρεσίας
τους σε φορείς του δηµοσίου και σε βαθµούς, θέσεις εργασίας
βάσει της θέσης εργασίας. Επιπρόσθετα, δίνεται λύση σε ένα ζήτηµα που αφορά την αναντιστοιχία στις αµοιβές των νέων υπαλλήλων, οι οποίοι πλέον θα αµείβονται αντίστοιχα µε τα καθήκοντά
τους, όπως και οι παλαιότεροι συνάδελφοί τους.
Τέλος, να υπογραµµίσω ότι διατηρούνται τα επιδόµατα που
ισχύουν σήµερα, ενώ καθορίζονται και ζητήµατα που έχουν
σχέση µε την υπερωριακή απασχόληση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε νοµοσχέδιο που φέρνει
µια κυβέρνηση αποκρυσταλλώνει και τις θέσεις που αυτή εκπροσωπεί και υπηρετεί για το εκάστοτε θέµα. Η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας µε τις ρυθµίσεις που εισάγει σήµερα αποδεικνύει
ότι παραµένει πιστή σε όσα πιστεύει για την ανταποδοτική σχέση
µεταξύ απόδοσης και αµοιβών, την ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη δίκαιη αντιµετώπιση των εργαζοµένων, αλλά
και την ανάγκη για παροχή κινήτρων µε στόχο τη συνεχή ανέλιξη.
Πριν κλείσω την οµιλία µου, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σχολιάσω το πρώτο άρθρο της τροπολογίας που κατατέθηκε σήµερα και αφορά την καταβολή της πρόωρης σύνταξης µε την
υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, αλλά και µε αναδροµική
ισχύ σε όσους αναµένουν την έκδοση της σύνταξής τους. Είναι
εξαιρετικά σηµαντική ρύθµιση που στοχεύει να θεραπεύσει µια
µεγάλη πληγή του ασφαλιστικού συστήµατος. Ο Υπουργός δήλωσε ότι αφορά περίπου εκατόν πέντε χιλιάδες αιτήσεις, …(δεν
ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) η αναµονή της έκδοσης σύνταξης. Αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να
τελειώσει µε φαινόµενα που ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια
τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο στάδιο της συνταξιοδότησης.
Επίσης, να τονίσω ότι και η ρύθµιση του άρθρου 4 της τροπολογίας, που αφορά µέτρα στήριξης εργαζοµένων και εργοδοτών
των τουριστικών καταλυµάτων δωδεκάµηνης λειτουργίας, αποτελεί µια ανάσα στους ιδιοκτήτες κυρίως των ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν πληγεί σηµαντικά από τις επιπτώσεις της
πανδηµίας.
Έχω τονίσει και πάλι ότι στην Πέλλα οι ξενοδόχοι που δραστηριοποιούνται στο χειµερινό και ιαµατικό τουρισµό χρειάζονται περαιτέρω στήριξη και αυτό είναι ένα µέτρο που θα ελαφρύνει τα
βάρη που σηκώνουν το τελευταίο διάστηµα.
Επίσης, να σηµειώσω ότι σωστά µε την τροπολογία ο κύριος
Υπουργός τακτοποιεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε τρεις περιοχές της χώρας. Είναι αδιανόητο οι ιδιοκτήτες που κατέχουν τις
ιδιοκτησίες δεκαετίες, από γενιές ολόκληρες, ή ιδιοκτησίες που
τις παραχώρησε το δηµόσιο σε πολίτες σήµερα να αµφισβητούνται οι ιδιοκτησίες τους και οι πολίτες πραγµατικά να ταλαιπωρούνται.
Κύριε Υπουργέ, σας έχω ενηµερώσει ότι έξι περιοχές της Πέλλας αντιµετωπίζουν προβλήµατα ιδιοκτησιών και ελπίζω σύντοµα
να βρουν τις λύσεις τους. Είµαι βέβαιος γι’ αυτό, όπως κάνατε
µέχρι σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννη
Γκιόλα.
Κύριε Γκιόλα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το συζητούµενο σχέδιο νόµου
για το µισθολόγιο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ δέχτηκε την καταλυτική και οµόθυµη αντίδραση όλων των κατηγοριών των δηµοσίων υπαλλήλων που τους αφορά. Αυτό είναι µία άµεση
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απάντηση από τους αυθεντικούς αντιπροσώπους των εργαζοµένων προς τους εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης. Και να αναφέρω τους φορείς. Η Οµοσπονδία
Τελωνειακών Υπαλλήλων, που µάλιστα απήργησε κιόλας. Η Οµοσπονδία Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, η Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις ΔΟΥ, το Υπουργείο Οικονοµικών, οι νέοι
εργαζόµενοι απ’ όλες τις οικονοµικές υπηρεσίες, η ίδια η ΑΔΕΔΥ
µε δηµόσια καταγγελτική της ανακοίνωση. Αυτή είναι η φωνή των
εκπροσώπων των φορέων και οφείλετε να συνεργαστείτε, να
τους ακούσετε και να µπορέσετε να συνθέσετε απόψεις, γιατί
µάλιστα ζητούν την απόσυρσή του.
Η αιτιολογηµένη άρνηση, δεν προτάσσει, λοιπόν, συντεχνιακά
αιτήµατα, ούτε διαπνέεται από αντιπολιτευτική διάθεση. Απαντά
σε µία νοµοθετική πρωτοβουλία επί της οποίας δεν προηγήθηκε
ουσιαστικός διάλογος µε αυτούς. Η απλή ενηµέρωση που έγινε
από τον διοικητή της ΑΑΔΕ στους εκπροσώπους των υπαλλήλων
ουδαµώς υποκαθιστά µία γνήσια και ουσιαστική διαβούλευση,
διότι προϋποθέτει διευκρινίσεις, προσθήκες και αλλαγές, ώστε
τελικώς να καταλήξουµε σε ένα γενικώς αποδεκτό νοµοθετικό
πλαίσιο, τακτική η οποία δεν προχώρησε, όπως προείπα, µε υπαιτιότητα της διοίκησης και του Υπουργείου.
Αντ’ αυτών, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει σωρεία διατάξεων
που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις και τη µισθοδοσία των
υπαλλήλων, που τους βρίσκει, όπως είπα, ριζικά και κάθετα αντίθετους, αφού αντιστρατεύεται το Σύνταγµα, καθώς και βασικές
αρχές του δικαίου περί ισότητας, αναλογικότητας και διαφάνειας.
Πρώτον, ειδικότερα θεσµοθετείται αναιτιολόγητα, αντίθετα
προς το άρθρο 43 του Συντάγµατος και µάλιστα µε τιµωρητικό
χαρακτήρα, η συµµετοχή στην αξιολόγηση ως όρος καθορισµού
των αποδοχών και ως προϋπόθεση κατοχής θέσης ευθύνης.
Έτσι ο υπάλληλος που δεν θα συµµετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης, µε τον τρόπο που εσείς θέλετε να επιβάλλετε, τιµωρείται πολλαπλώς. Πρώτον, δεν θα εισπράξει την ειδική αµοιβή
θέσης εργασίας, µολονότι έχει παράσχει υπηρεσίες που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη θέση. Δεύτερον, δεν θα δικαιούται την
κανονική σταδιακή µισθολογική εξέλιξη. Τρίτον, θα λάβει σηµαντικά µικρότερη προσωπική διαφορά και τέταρτον, δεν θα µπορέσει να κριθεί για την κατάλληλη θέση ευθύνης ή θα χάσει και
αυτή τη θέση που κατέχει ως προϊστάµενος. Και όλα αυτά µάλιστα, κατά την απόλυτη κρίση του διοικητή της ΑΑΔΕ, στον οποίο,
βάσει του άρθρου 25 του νοµοσχεδίου, έχουν ανατεθεί υπεραρµοδιότητες προσιδιάζουσες στην «ενός ανδρός αρχή». Υπηρεσιακό συµβούλιο, επιτροπές, ρίχνονται όλα έτσι στον κάλαθο των
αχρήστων.
Δεύτερον. Ο διοικητής, βάσει του άρθρου 23, είναι αυτός ο
οποίος µόνος αποφασίζει, όπως προείπα, για όλες τις περικοπές,
των µισθών, για προωθηµένη µισθολογική εξέλιξη, για παύση
από θέση ευθύνης, καταστρατηγώντας ευθέως τον Υπαλληλικό
Κώδικα και το Πειθαρχικό Δίκαιο και καταπατώντας τους κανόνες
που διασφαλίζουν διαφάνεια, αξιοπιστία, ισότητα και µονιµότητα.
Τρίτον, άλλες διατάξεις όπως η διά του άρθρο 11 ρυθµίζουσα
ειδική αµοιβή και καθορίζουσα τον βαθµό και την κατάταξη των
θέσεων εργασίας δηµιουργούν ανισότητες και προκαλούν
χαώδη κατάσταση εντός της ίδιας υπηρεσίας σε υπαλλήλους
που έχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Τέταρτον, µε το άρθρο 15 που θεσµοθετείται βραδεία επίτευξη
στόχων ελλοχεύει ο µέγας κίνδυνος της επιλεκτικής τακτικής και
-µην κρύβεστε- αυτό θα προκαλέσει διαιρέσεις και ανταγωνισµούς µεταξύ των υπαλλήλων. Ποια θα είναι τα µετρήσιµα στοιχεία για την επίτευξη των στόχων; Θα έχει το ίδιο βάρος το
αντικείµενο των ανατιθεµένων εργασιών και ελέγχου στους
υπαλλήλους; Είναι οι ίδιες εργασίες η µία µε την άλλη; Υπάρχουν
δύσκολες και εύκολες υποθέσεις, ναι ή όχι;
Είναι, ως εκ τούτου, αναµενόµενο να δηµιουργηθούν άµεσες
ή έµµεσες πιέσεις για την επίτευξη των στόχων, για όλους τους
οµόβαθµους υπαλλήλους. Το αποτέλεσµα, λοιπόν, εν τέλει, είναι
να δηµιουργηθεί ένα κλίµα ακραίου ανταγωνισµού που θα υπακούει στα πιο σκληρά κελεύσµατα και ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια, που δεν συνάδουν µε το πνεύµα της δηµόσιας διοίκησης,
που, όπως προείπα, πρέπει να διαπνέεται από τους κανόνες ισό-
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τητας, αναλογικότητας, δικαιοσύνης και επιείκειας.
Αναφέρθηκε, χωρίς να απαντηθεί πειστικά, στην Πρόεδρο του
Πανελλήνιου Συλλόγου των Οικονοµικών Επιθεωρητών κάτι το
χαρακτηριστικό, εξόχως δυστοπικό για τα επερχόµενα, για τα
µελλούµενα. Το µισθολόγιο που εισηγείσθε θα εξελιχθεί σε ατοµικό µισθολόγιο. Και το λέω εγώ, είπε η κυρία Πρόεδρος, δηλαδή
εκείνη, φτωχολόγιο, όπου κάθε υπάλληλος θα έχει τους δικούς
του στόχους, δικό του συµβόλαιο, δικό του µισθολόγιο, οδηγώντας τους κλάδους της ΑΑΔΕ στον κατακερµατισµό, στην εξατοµίκευση, στην κατάλληλη µεταχείριση εξατοµικευµένα.
Ένα τελευταίο, αλλά ιδιαίτερα κρίσιµο στοιχείο του νοµοσχεδίου είναι η πρόκληση τεράστιας διαφοροποίησης στη µισθοδοτική κατάσταση και την εξέλιξη των υπαλλήλων, κυρίως ως προς
την προσωπική διαφορά.
Το απαράδεκτο αυτό καθεστώς των διακρίσεων συνιστά σαφή
καταστρατήγηση και ωµή παραβίαση της αρχής της ισότητας.
Θα προκαλέσει δυσµενές έως και εχθρικό κλίµα ανάµεσα σε παλαιοτέρους εργαζοµένους και σε όλους τους λοιπούς, του
Υπουργείου Οικονοµικών, της ΑΑΔΕ, του ΝΣΚ και κυρίως των
νέων που δεν υπάγονται στο καθεστώς της προσωπικής διαφοράς.
Κατηγοριοποιεί, συνεπώς, τους εργαζοµένους σε παλαιούς και
νέους, λαµβάνοντες ή µη την προσωπική διαφορά, στερώντας
αυτή από τους δεύτερους, ενώ τη λαµβάνουν παλαιότεροι συνάδελφοί τους, παρ’ όλο που παράγουν την ίδια ακριβώς εργασία,
στις ίδιες συνθήκες, µε την ίδια εργατικότητα και µε τα ίδια τα
προσόντα. Η λογική του «διαίρει και βασίλευε» σε αποκορύφωµα.
Το στοιχείο, όµως, που εκτινάσσει την άδικη µεταχείριση και
προδίδει τις προθέσεις εγκαθίδρυσης ενός εργασιακού µεσαίωνα είναι, σύµφωνα µε τις καταγγελίες και τα επανειληµµένα
διαβήµατα και τις αναφορές των νέων επιστηµόνων του Υπουργείου Οικονοµικών και της ΑΑΔΕ, ότι προκηρύσσετε θέσεις µονίµων υπαλλήλων µε 734 ευρώ τον µήνα για θέσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών. Είναι ο κόλαφος και το καρφί στην Κυβέρνηση, που δήθεν θέλει να ανακόψει το brain drain, αλλά εµµέσως εξωθεί τους νέους επιστήµονες µε αυξηµένα προσόντα
και δεξιότητες, αυτούς που θαυµάζουν, κατά τα άλλα, να κατευθυνθούν, όπως οι ίδιοι λένε -υπάρχει αναφορά τους, είναι επτακόσια άτοµα- είτε σε άλλες δοµές του δηµοσίου, µέσω
κινητικότητας είτε στον ιδιωτικό τοµέα είτε ακόµη και στο εξωτερικό.
Προκαλέσατε και είσαστε υπαίτιοι για τη φυγή πεντακοσίων
περίπου χιλιάδων νέων στο εξωτερικό. Αν οι καλοπληρωµένες
θέσεις εργασίας που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός σας ανταποκρίνονται προς το µηνιαίο µισθό των 723 ευρώ για υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών, που σαν λογική συνέπεια και
επακόλουθο θα συµπαρασύρει και τον ιδιωτικό τοµέα σε µισθούς
πείνας ή µισθούς Βαλκανίων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι δυνάµεις της εργασίας, ενωµένες και αποφασισµένες θα διεκδικήσουν και θα αµυνθούν για ό,τι τους αξίζει, κόντρα στη
νεοφιλελεύθερη λαίλαπα και τον Αρµαγεδδώνα, που εσείς θέλετε να επιβάλλετε.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω είκοσι δευτερόλεπτα ακόµα.
Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας. Τη σύνταξη, κύριε Πρόεδρε, µε τον τρόπο που θέλουν να
τη δώσουν, δηλαδή µε την ανώτερη των 384 ευρώ, καθυστερούµενη βέβαια, τι σηµαίνει; Καθρεφτάκια και χάντρες στους ιθαγενείς. Ενώ ο συνταξιούχος θα έπαιρνε εντός δύο ή τριών µηνών
την προσωρινή του σύνταξη που ανέρχεται στο 70%, έρχεται τελικά να πάρει το ελάχιστο, και να περιµένει από δύο-τρία χρόνια
που είναι τώρα η σύνταξη µία πενταετία για να πάρει τα υπόλοιπα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και εµείς
ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Υψηλάντη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο
που θα ψηφίσουµε σήµερα σε λίγο ουσιαστικά επιδιώκει να απο-
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καταστήσει προβλήµατα που έχουν προκύψει στο µισθολογικό
καθεστώς της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Ένα µισθολόγιο ξεπερασµένο, µε χρόνιες στρεβλώσεις και αδικίες,
δίχως οικονοµικά και επαγγελµατικά κίνητρα, που -ως φαίνεταιευνοούσε την αναζήτηση της ήσσονος προσπάθειας µιας σχετικά ικανοποιητικής, όπως την αποκάλεσε ο νοµπελίστας Χέρµπερτ Σάιµον, και όχι βελτιστοποιητικής απόδοσης.
Δηµιουργούσε αυτή η κατάσταση απροθυµία στην ανάληψη
θέσεων ευθύνης, προσέλκυσης νέων στελεχών µε ποιοτικά χαρακτηριστικά γνώσεων και κατάρτισης για τη λειτουργία της κρίσιµης για το κράτος φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης της
χώρας µας.
Το νέο µοντέλο που καλούµαστε να υιοθετήσουµε, δεν είναι
τίποτα άλλο από ένα σύστηµα µισθολογικής εξέλιξης και χορήγησης αµοιβής µε βάση την περιγραφή και αξιολόγηση της
θέσης εργασίας, αµοιβές που τις χαρακτηρίζει περισσότερη δικαιοσύνη, αφού πριµοδοτεί τη γνώση, πριµοδοτεί την εµπειρία,
τις δεξιότητες και κυρίως, το βαθµό ευθύνης της κάθε θέσης.
Διατηρείται το ενιαίο µισθολόγιο όπως για το υπόλοιπο δηµόσιο
και θεσπίζεται µια ειδική απολαβή που ενσωµατώνει και αντικαθιστά την προσωπική διαφορά και το τυχόν επίδοµα θέσης. Το
σύνολο των αποδοχών είναι συντάξιµο. Διασφαλίζεται η µη
ύπαρξη χαµηλότερων αποδοχών και υπάρχει ο αναγκαίος εξορθολογισµός των αµοιβών αναλόγως της βαρύτητας των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου. Έτσι, οι νέοι υπάλληλοι λαµβάνουν
µισθό αντίστοιχο των καθηκόντων τους. Χορηγούνται κίνητρα για
θητεία σε υπηρεσίες παραµεθορίου. Θεσµοθετούνται κίνητρα
επίτευξης στόχων µε συγκεκριµένο πλαίσιο και τρόπο πληρωµής
και µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις αξιολόγησης και αποτελεσµατικότητας. Έτσι, η πρόβλεψη για τη δυνατότητα της ΑΑΔΕ
να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και για διάστηµα τριάντα έξι
µηνών έχει στόχο να ανταποκριθεί στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων στα πλαίσια του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να διασφαλιστεί
η απορρόφηση της χρηµατοδότησής τους για τα έτη 2021 ως
2023 βάσει και των ασφυκτικών χρονικών ορίων που υπάρχουν.
Είναι, συνεπώς, ένα νοµοσχέδιο εκσυγχρονιστικό και βελτιωτικό της λειτουργίας της ΑΑΔΕ, που καταδεικνύει ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποφασισµένη να ξεπεράσει τις
αγκυλώσεις και τα στεγανά του παρελθόντος και να προωθήσει
την αληθινή αποδοτικότητα στο σύγχρονο ελληνικό κράτος,
δίχως ιδεοληψίες και παραδοχές που βλάπτουν στο τέλος τον
ίδιο τον πολίτη.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, επίσης, εισάγονται µε την υπουργική τροπολογία διατάξεις στο υπό εξέταση νοµοσχέδιο που βελτιώνουν την καθηµερινότητα των συµπολιτών µας και για
ζητήµατα άλλα που χρόνια απασχολούσαν και άλλα που δηµιουργήθηκαν λόγω της πανδηµίας.
Ιδία, στους ασφαλισµένους του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύµφωνα µε το
άρθρο 17 του ν.4670/2020, χορηγείται προκαταβολή έναντι της
σύνταξης που δικαιούνται από την πρώτη µέρα του επόµενου
µήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ως το τέλος του
µήνα έκδοσης προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης ή ελλείψει αυτής ως το τέλος του µήνα έκδοσης οριστικής απόφασης
συνταξιοδότησης.
Δεύτερον, προβλέπονται µέτρα στήριξης εργαζοµένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυµάτων δωδεκάµηνης λειτουργίας,
κάτι σηµαντικό µετά τα αρνητικά αποτελέσµατα της πανδηµίας
στον οικονοµικό τοµέα και ιδιαίτερα στον τουριστικό τοµέα, αλλά
και χορηγείται έκτακτη αποζηµίωση σε εποχικά εργαζόµενους
του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χωρίς δικαίωµα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.
Εποχικά εργαζόµενοι του τουριστικού κλάδου και του επισιτιστικού που επιδοτούνται µε βάση την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, σε συνδυασµό µε την παράγραφο 9 του
άρθρου 6 του ν.1545/1985 αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι µιας
έκτακτης αποζηµίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο µηνιαίο
επίδοµα ανεργίας που έλαβαν, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες
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προϋποθέσεις: α) απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 µε πλήρη
ή µερική απασχόληση, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά το έτος 2020, β) έλαβαν τακτική επιδότηση
ανεργίας διάρκειας τριών µηνών και πέντε ηµερών ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν.1545/1985, επιµηκύνθηκε κατά έναν
µήνα για το χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο 2019 έως και
τον Φεβρουάριο 2020, γ) ότι δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν
ή δεν θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021,
δ) ότι δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν θα λάβουν το επίδοµα µακροχρονίως ανέργων για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και ε) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν
θα λάβουν την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, δυνάµει του άρθρου
68 του ν.4756/2020 ή άλλων διατάξεων.
Καταβάλλονται σε όλους που είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα
µητρώα του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα και είναι
απαλλαγµένοι από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση. Και
τα ανέλυσα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ σηµαντικό, ειδικά για
πληθώρα εργαζοµένων στον τουριστικό τοµέα και στην εκλογική
µου περιφέρεια, στη δική µου περιοχή, τα Δωδεκάνησα.
Αποδεικνύεται, συνεπώς, πέρα από ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη σωστή λειτουργία του κράτους, το έµπρακτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για όλα τα
θέµατα που έχουν να κάνουν µε τους συµπολίτες µας που βρέθηκαν σοβαρά εκτεθειµένοι από τις συνέπειες του lockdown
λόγω της πανδηµίας.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ σε µία τροπολογία, η οποία
εισήχθη από το ΜέΡΑ25 κι αφορά, βέβαια, τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά. Θα ήθελα να επισηµάνω ότι στην πολύωρη οµιλία του ο Βαρουφάκης δεν αναφέρθηκε στιγµή προς
αυτό και βάση αυτού καταδεικνύεται ότι, αν µη τι άλλο, είναι υποκριτική αυτή η απαίτησή τους αυτή την ώρα για τα νησιά µας.
Και µάλιστα, καλά έκανε και το απέφυγε ο κ. Βαρουφάκης, διότι
ήταν εκείνος ο οποίος εκχώρησε αυτό το κοινοτικό κεκτηµένο
των νησιών µας στους δανειστές, όταν ήταν Υπουργός Οικονοµικών της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα και του κ. Καµµένου.
Κλείνοντας, το σχέδιο νόµου αυτό που συζητάµε, δηλώνω ξεκάθαρα ότι το υπερψηφίζω, διότι αποτελεί στο κοµµάτι αυτό το
οποίο εκφράζει µία πρόοδο, όσον αφορά την αποδοτικότερη λειτουργία του δηµοσίου και του ευαίσθητου αυτού κλάδου που
έχει να κάνει µε τα δηµοσιονοµικά της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Μαραβέγια από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να θέλω να αδικήσω τη σηµασία του
νέου µισθολογίου της ΑΑΔΕ, φρονώ ότι η σπουδαιότητα του νοµοσχεδίου εξηγήθηκε πολύ αναλυτικά µάλιστα από όλους τους
προλαλήσαντες Υπουργούς και συναδέλφους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας. Γι’ αυτό θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή µου και την τοποθέτησή µου σήµερα στην τροπολογία του
Κωστή Χατζηδάκη, που έρχεται να αντιµετωπίσει το πρόβληµα
των εκκρεµών συντάξεων και τη δυσλειτουργία του e-ΕΦΚΑ,
επειδή αποτελεί ένα σύνθετο και κοινωνικά ευαίσθητο θέµα ακριβώς αυτό το ζήτηµα των ασφαλιστικών παροχών του µεγαλύτερου ταµείου της χώρας µας.
Αναµφισβήτητα η συζητούµενη τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας επιχειρεί πρώτα απ’ όλα να ανακουφίσει τους υποψήφιους συνταξιούχους δίνοντάς τους ένα ποσό έναντι της σύνταξης που δικαιούνται. Πρόκειται για την προκαταβολή των 384
ευρώ το µήνα αντί της µελλοντικής σύνταξης, καθώς και για πληρωµή των συσσωρευµένων αναδροµικών σε όλους τους δικαιούχους από την υποβολή της αίτησης κύριας συνταξιοδότησής
τους. Μιλάµε για διαδικασία που θα είναι αυτοµατοποιηµένη και
δεν θα απαιτεί χαρτιά από τους ασφαλισµένους, θα ολοκληρώνεται απλά µε την συµπλήρωση µιας ηλεκτρονικής φόρµας, η
οποία θα περιέχει κάποια πολύ βασικά στοιχεία των ασφαλισµένων, όπως τον ΑΜΚΑ και το ΙΒΑΝ. Η προκαταβολή αυτή θα είναι
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και ακατάσχετη και θα συµψηφιστεί µε τις συντάξεις που θα χορηγηθούν αργότερα, είτε µε την προσωρινή είτε µε την οριστική
απόφαση συνταξιοδότησης.
Η συµµετοχή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη
λειτουργία της νέας εφαρµογής του gov.gr αποτελεί εγγύηση
για την επιτυχία του παραπάνω εγχειρήµατος. Άλλωστε, έχουµε
πολλά παραδείγµατα πετυχηµένων παρεµβάσεων του Κυριάκου
Πιερρακάκη, που οδήγησαν στην υπέρβαση χρόνιων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων διαφόρων τοµέων του δηµοσίου. Μιλάµε, εποµένως, για ένα µέτρο σίγουρα υλοποιήσιµο και θετικό
για τους υποψήφιους συνταξιούχους, καθώς παίρνουν άµεσα
πλέον ένα ποσό περίπου στο ύψος της εθνικής σύνταξης.
Ταυτόχρονα οι ασφαλισµένοι απεµπλέκονται από περιττές
γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο ίδιος ο e-ΕΦΚΑ κερδίζει µια
έστω µικρή νίκη στην προσπάθειά του να γίνει ένας πραγµατικά
ηλεκτρονικός δηµόσιος οργανισµός. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει
ότι έχουµε τελειώσει οριστικά µε το πρόβληµα και το µείζον ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων. Κάθε άλλο. Το έχει, άλλωστε,
αναγνωρίσει από την πρώτη στιγµή και η νέα πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας.
Έχω ξανατοποθετηθεί και στο παρελθόν ότι το πρόβληµα του
e-ΕΦΚΑ είναι δοµικό και ξεκινά µε τον νόµο Κατρούγκαλου, που
δηµιούργησε τον προκάτοχο του e-ΕΦΚΑ το 2016, µια τεράστια
γραφειοκρατική δοµή που έφτασε να διαθέτει σήµερα οκτώ χιλιάδες υπαλλήλους και δεκατέσσερις γενικές διευθύνσεις. Άρα,
κανείς δεν θα µπορούσε να πει ότι αυτό που λείπει από τον eΕΦΚΑ είναι οι υπάλληλοι.
Έχουµε, όµως, στη συζητούµενη τροπολογία, διάταξη για την
απαγόρευση για δύο ακόµα χρόνια µετατάξεων ή αποσπάσεων
υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ σε άλλους οργανισµούς. Κι εδώ κανείς
µπορεί να θέσει το ερώτηµα: Πώς αξιοποιεί ο e-ΕΦΚΑ αυτό το
τεράστιο ανθρώπινο δυναµικό; Είναι όντως σκόπιµη η παρεµπόδιση της κινητικότητας του προσωπικού του; Κι αν ναι, από πού
προέρχεται αυτή η ιδέα;
Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ένα µέτρο που πρωτοεφάρµοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018, εν όψει της αναδιοργάνωσης
του νεοπαγούς τότε οργανισµού, την οποία, όµως, και ποτέ δεν
έκανε. Έτσι, επί δυόµισι χρόνια µέσα από διαδοχικές παρατάσεις
το µέτρο αυτό ανανεώθηκε, χωρίς όµως να έχουµε ποτέ στη διάθεσή µας µετρήσιµα αποτελέσµατα. Αντίθετα, κληθήκαµε να ψηφίσουµε τον περασµένο Νοέµβριο και νέα µέτρα έκτακτης
ενίσχυσης του e-ΕΦΚΑ µε προσωπικό για την επιτάχυνση της
απονοµής των συντάξεων. Και καλώς τα ψηφίσαµε όλα αυτά,
γιατί το ζητούµενο ήταν να έρθουν στον οργανισµό κάποιοι υπάλληλοι εξοικειωµένοι µε ασφαλιστικά αντικείµενα, για να µπορέσουν να βοηθήσουν ουσιαστικά.
Εποµένως, το πρόβληµα δεν είναι και ίσως δεν ήταν ποτέ ποσοτικό, δηλαδή αν ο e-ΕΦΚΑ έχει οκτώ ή δέκα χιλιάδες υπαλλήλους. Το πρόβληµα είναι καθαρά ποιοτικό, δηλαδή εξειδίκευσης
του ανθρώπινου δυναµικού του e-ΕΦΚΑ σε ασφαλιστικά αντικείµενα. Γιατί καλά είναι τα διοικητικά καθήκοντα, καλώς είναι και ο
επιτελικός σχεδιασµός, πάντα θα υπάρχουν διαχειριστικές θέσεις σε ένα δηµόσιο οργανισµό, αλλά δεν είναι δυνατόν ο υποστηρικτικός µηχανισµός του να είναι µεγαλύτερος από το
λειτουργικό του κοµµάτι. Προς επίρρωση αυτής της διαπίστωσης, φέρνω ως παράδειγµα την αναµφίβολα σωστή πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας να φτιάξει ειδικά κλιµάκια στον
e-ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονοµής συντάξεων.
Εξίσου σωστή ήταν και η παροχή σηµαντικών οικονοµικών κινήτρων στους συµµετέχοντες υπαλλήλους, προκειµένου να τρέξουν τις εκκρεµείς υποθέσεις συνταξιοδότησης, κάτι άλλωστε
που ψηφίσαµε πέρυσι οι περισσότεροι εξ ηµών σε αυτή την Αίθουσα. Το αποτέλεσµα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να δηλώσουν τελικά συµµετοχή τρεισήµισι χιλιάδες περίπου υπάλληλοι
του e-ΕΦΚΑ.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που προκύπτει είναι πολύ απλό: Γιατί δεν
αξιοποιούνται και οι υπόλοιποι άνω των τεσσάρων χιλιάδων
υπάλληλοι του οργανισµού; Μήπως έχει να κάνει µε το γεγονός
ότι οι περισσότεροι έχουν υποστηρικτικά καθήκοντα και δεν ανήκουν στις καθαρά ασφαλιστικούς τοµείς του e-ΕΦΚΑ, όπως οι
παροχές, τα έσοδα κ .ο .κ.; Γιατί, αν είναι έτσι, επιβεβαιώνεται η
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άποψη ότι το πρόβληµα του e-ΕΦΚΑ δεν είναι η έλλειψη υπαλλήλων, αλλά η έλλειψη κατάλληλα καταρτισµένου προσωπικού,
που να µπορεί πραγµατικά και ουσιαστικά να βοηθήσει στην απονοµή συντάξεων.
Κύριε Υπουργέ, είµαι βέβαιος πως αποτελεί κοινή αγωνία
όλων, ανεξάρτητα από κόµµατα και ιδεολογίες, το πώς θα πετύχει αυτή την αποστολή του ο e-ΕΦΚΑ, πώς θα δίνει έγκαιρα τις
συντάξεις και πώς θα ταλαιπωρούνται λιγότερο οι ασφαλισµένοι,
οι εργοδότες και οι συνταξιούχοι. Αυτό είναι το ζητούµενο και τίποτε περισσότερο.
Για παράδειγµα, προσωπικά δεν µε απασχολεί αν την προετοιµασία των φακέλων συνταξιοδότησης κάνουν οι υπάλληλοι του
e-ΕΦΚΑ, οµάδα εργασίας αποσπασµένων από άλλους φορείς ή
ακόµα και κάποιες ιδιωτικές εταιρείες ψηφιοποίησης. Γιατί δεν
έχει σηµασία. Γνωρίζουµε όλοι τη ρήση «άσπρη γάτα, µαύρη
γάτα, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια».
Οφείλουµε, όµως, να κάνουµε άµεσα ότι είναι απαραίτητο, για
να αντιµετωπίσουµε και το µακροπρόθεσµο πρόβληµα του οργανισµού, που είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του.
Και προς αυτή την κατεύθυνση η πρότασή µου είναι δύο σηµαντικά εργαλεία: η εσωτερική κινητικότητα και η επανακατάρτιση
των υπαλλήλων που θέλουν να προσφέρουν στον τοµέα της
ασφάλισης.
Είµαι βέβαιος ότι και άλλοι συνάδελφοι έχουν να συνεισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση µε τις δικές τους προτάσεις για την
αναδιοργάνωση του µεγαλύτερου ασφαλιστικού ταµείου της
χώρας. Γι’ αυτόν τον λόγο και εγώ καταθέτω την προσωπική µου
πρόταση στον κύριο Υπουργό. Μπορεί να ξεκινήσει άµεσα σε µια
ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων η µεγάλη αυτή συζήτηση για το µέλλον του οργανισµού, για να εντάξουµε σηµαντικές παρεµβάσεις, όπως η συζητούµενη
τροπολογία, σε ένα ευρύτερο πεδίο ανάταξης και επανεκκίνησης
του οργανισµού. Το απαιτούν όχι µόνο οι ασφαλισµένοι του eΕΦΚΑ αλλά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τον κ. Νικόλαο Συρµαλένιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να καταθέσω τις παρακάτω παρατηρήσεις.
Παρατήρηση πρώτη φορά βλέπω κυβέρνηση σε εποχή εκτός
µνηµονίων να επιµένει να ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο µε όλους τους
φορείς αντίθετους. Ούτε ένας από τους εµπλεκόµενους φορείς
δεν συµφώνησε στην συνεδρίαση µε τους φορείς, παρά µόνο ο
διοικητής της ΑΑΔΕ για ευνόητους λόγους που θα εξηγήσω στη
συνέχεια.
Παρατήρηση δεύτερη. Με την ευκαιρία του νοµοσχεδίου έρχεται πάλι στην επικαιρότητα το θέµα της ΑΑΔΕ. Κι εδώ, κύριοι
Υπουργοί και συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µην επιχειρείτε
πολιτικούς ακροβατισµούς. Η ΑΑΔΕ, δεν είναι «παιδί», δεν είναι
προϊόν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστηκε µεν επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι µετεξέλιξη της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που θεσµοθετήθηκε επί κυβέρνησης Σαµαρά µε
το ν.4093/2012. Η ΑΑΔΕ είναι µια υπηρεσία που στο όνοµα της
ανεξάρτητης αρχής λειτουργεί έξω και πάνω από την κυβερνητική πολιτική. Εκτός κι αν η Κυβέρνηση, όπως κάνει τώρα, εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις της πολιτικής που υπαγορεύει ο
εκάστοτε διοικητής.
Έτσι, γνωρίσαµε όλοι εµείς τα χρόνια εκείνα µετά το 2016 την
ΑΑΔΕ στο τρίτο µνηµόνιο, όπου η µόνη λογοδοσία που δίνει η
ΑΑΔΕ είναι προς τη Βουλή των Ελλήνων, όπου οι Βουλευτές αισθανόµασταν αµυνόµενοι απέναντι σε πολιτικές που σηµαντικά
διαφωνούσαµε, όπως παραδείγµατος χάριν οι κατασχέσεις
ποσών µικροοφειλετών. Ήταν προϊόν, λοιπόν, µιας τιµωρητικής
πολιτικής των δανειστών σε µία χώρα που θέλησε να ακολουθήσει µια άλλη πορεία, σύµφωνα µε τη θέληση του κυρίαρχου λαού
της.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για την
τοποθέτηση του αρχηγού του ΜέΡΑ25, του κ. Βαρουφάκη. Ο κ.
Βαρουφάκης είπε ότι ήταν αντίθετος µε την ΑΑΔΕ και ότι ήταν
ένας από τους λόγους που παραιτήθηκε. Όµως, θα πρέπει να
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ξέρει ότι, εάν δεν ακολουθούσαµε αυτή την πολιτική, σήµερα
ίσως ή µε βεβαιότητα µάλλον δεν θα µπορούσε να βρίσκεται και
αυτός στη Βουλή, διότι η πορεία της χώρας εκτός ευρώ -που θα
ήταν η συνέπεια του να µη συµφωνήσουµε σε σηµαντικά πράγµατα µε τους δανειστές- δεν θα µπορούσε να οδηγήσει στα τεσσεράµισι χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έβγαλαν
τελικά τη χώρα από τα µνηµόνια και άφησαν και 37 δις στα ταµεία, χάρις στα οποία σήµερα η χώρα δεν έχει χρεοκοπήσει.
Παρατήρηση τρίτη. Το ιδιόµορφο µισθολογικό σύστηµα που
καθιερώνεται από το νοµοσχέδιο σήµερα, το µισθολόγιο της
ΑΑΔΕ, ουσιαστικά καταργεί τις αρχές του ενιαίου µισθολογίου
των δηµοσίων υπαλλήλων. Και είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει
την κερκόπορτα για πλήρη ανατροπή του ενιαίου µισθολογίου
σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίες κατά τη γνώµη
µου και οι τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Βορίδη για καθιέρωση ατοµικού πριµ στο µισθολόγιο όλων των δηµόσιων υπηρεσιών.
Έτσι µε το παρόν νοµοσχέδιο καθιερώνεται µισθολόγιο πολλών ταχυτήτων εντός ΑΑΔΕ µε βάση και τη λογική αυξηµένου µισθού συσχετισµένου µε τα περιγράµµατα θέσης εργασίας, αλλά
και µε την αξιολόγηση που για πρώτη φορά συνδέεται µε τον
µισθό.
Ταυτόχρονα, αυτό το µισθολόγιο καθιερώνει τελείως διαφορετικούς µισθούς µεταξύ υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, αλλά και άλλων
υπαλλήλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών που έχουν
τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία. Στην πραγµατικότητα φτιάχνει ένα ατοµοκεντρικό µισθολόγιο και δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις τεράστιας προσωπικής αντιπαλότητας µεταξύ των
υπαλλήλων.
Παρατήρηση τέταρτη, για την αξιολόγηση: Επειδή γίνεται µεγάλη κουβέντα για την αξιολόγηση αλλά και µεγάλη σπέκουλα,
θα ήθελα να θυµίσω ότι ουσιαστική αξιολόγηση καθιερώθηκε µε
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µετά την αξιολόγηση που είχε καθιερώσει
ο σηµερινός Πρωθυπουργός και τότε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε αξιολόγηση όχι για
να αξιολογήσει τους υπαλλήλους αλλά για να περικόψει το 15%,
να θέσει εκτός υπηρεσιών το 15% των υπαλλήλων του δηµοσίου.
Παρατήρηση πέµπτη: Στον διοικητή της ΑΑΔΕ δίδονται απόλυτες εξουσίες και ευρείες αρµοδιότητες, κυρίως σε ό,τι αφορά
τον καθορισµό του ύψους της ειδικής αµοιβής εργασίας βάσει
της περιγραφής και της αξιολόγησης των θέσεων εργασίας, δηλαδή εξουσία στις µισθολογικές διαφοροποιήσεις.
Τέλος, θέλω να πω ότι οι τροπολογίες που ήρθαν µετά την τέταρτη συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονοµικών αποτελούν ουσιαστικά ένα νέο νοµοσχέδιο. Είναι µια συνήθης πρακτική της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας που νοµοθετεί όχι το ένα νοµοσχέδιο µετά το άλλο, αλλά νοµοθετεί ένα νοµοσχέδιο πάνω
από το άλλο και δηµιουργεί συνθήκες ασφυκτικές και για την
επεξεργασία αυτών των νοµοσχεδίων, αλλά και για τη δυνατότητα των Βουλευτών πραγµατικά να καταγράφουν την άποψή
τους και τη γνώµη τους µέσα από µια ουσιαστική µελέτη των τροπολογιών που συνιστούν ξεχωριστά νοµοσχέδια.
Εν πάση περιπτώσει σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, που καθιερώνει την προσωρινή σύνταξη στο
ύψος των 364 ή 384 ευρώ, ουσιαστικά τι κάνει; Εκεί που θα
έπαιρναν οι συνταξιούχοι το 70% ή το 80%, όπως είχε ψηφίσει
πρόσφατα, τώρα θα παίρνουν πολύ µικρότερο ποσό. Ουσιαστικά
είναι ένας εµπαιγµός, όπως ανέλυσε από την πλευρά µας η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Καµίνη από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς έχω κατά
καιρούς σοβαρά τεχνικά προβλήµατα, γιατί ακόµα δεν έχει έρθει
πλήρως το ηλεκτρικό στο σπίτι µου. Χρησιµοποιώ το κινητό µου
τηλέφωνο για να έχω WI FI. Αυτό νοµίζω ότι µας λέει πάρα
πολλά.
Είχα πριν από έναν µήνα απευθύνει µία ερώτηση στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και τον ρώταγα τι γίνεται µε το
σχέδιο «Βορέας», που ήταν το σχέδιο του Υπουργείου για τις χιο-
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νοπτώσεις, το οποίο θα έπρεπε να το εξειδικεύσουν περιφέρειες
και δήµοι.
Το αποτέλεσµα είναι το εξής: Μόλις στις 20 Νοεµβρίου, δηλαδή είχε µπει ο χειµώνας, έστειλε το Υπουργείο σε περιφέρειες
και δήµους µία εγκύκλιο που τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν. Στις
18 Δεκεµβρίου, τους έστειλε τα υποδείγµατα που θα έπρεπε να
συµπληρώσουν και τους έθετε περιθώριο µέχρι τις 15 Ιανουαρίου, να απαντήσουν για το τι θα κάνουν για τις χιονοπτώσεις.
Εγώ αµφιβάλλω αν έχει απαντήσει και το 10%. Και δεν ήταν
µόνο οι απαντήσεις για τα επιµέρους σχέδια που θα είχαν εκπονήσει. Είναι προπάντων πώς θα είχαν προετοιµάσει τις υπηρεσίες.
Αλλά δεν είναι το µόνο ζήτηµα που βρέθηκε το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη ανέτοιµο. Πέρυσι µε τον νόµο για την
πολιτική προστασία µας είχε παρουσιάσει το Υπουργείο ως τη
µεγάλη καινοτοµία τους περιφερειακούς συντονιστές, που θα
διόριζε ο Υφυπουργός µαζί µε τον κάθε περιφερειάρχη, και αυτή
θα ήταν η ραχοκοκαλιά για την Πολιτική Προστασία σε όλη τη
χώρα.
Σας πληροφορώ ότι ακόµα δεν έχουν διοριστεί όλοι οι περιφερειακοί συντονιστές. Και αναρωτιέµαι, εν πάση περιπτώσει οι
δήµοι ας πούµε ότι ολιγώρησαν να κλαδέψουν τα δέντρα, γιατί
γι’ αυτό κατέρρευσαν πάρα πολλά δέντρα από το βάρος του χιονιού γιατί δεν είχαν κλαδευτεί έγκαιρα, οι περιφέρειες της χώρας
και κατ’ επέκταση η Πολιτική Προστασία τι έκαναν γι’ αυτό όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα;
Έρχοµαι τώρα για να δούµε ότι κάθε χρόνο λίγο ως πολύ επαναλαµβανόµαστε. Έχω πρώτα απ’ όλα την ανακοίνωση που είχε
βγάλει το 2017 η Νέα Δηµοκρατία, που αν τη διαβάσει κανείς κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ τότε περίπου µε τα ίδια λόγια που θα µπορούσε να την κατηγορήσουν και σήµερα. Μίλαγε για προαναγγελθείσα κακοκαιρία, ότι αποδείχθηκε ολιγωρία του κρατικού
µηχανισµού, ότι παρόλο ότι είχε προαναγγελθεί η χιονόπτωση
έκλεισε η βασικότερη αρτηρία της χώρας και η απάντηση ήταν
µία, δηλαδή ανικανότητα. Βλέπουµε δυστυχώς αυτό, το ίδιο ακριβώς φαινόµενο να συνεχίζεται.
Πέρυσι τον Δεκέµβριο καρατόµησε ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη τον διοικητή του Β’ Τµήµατος για τους αυτοκινητόδροµους, είχε κλείσει την εθνική οδό λόγω κακοκαιρίας. Ποιο
ήταν το πόρισµα που βγήκε τότε για τις ευθύνες του Υπουργείου;
Ποιο ήταν το πόρισµα που βγήκε για τις ευθύνες του παραχωρησιούχου των αυτοκινητοδρόµων; Επιβλήθηκε πρόστιµο, όπως
προβλέπει ο νόµος; Υπάρχει κάποιο νέο σχέδιο επιτέλους το
οποίο εφαρµόζεται; Γιατί απ’ ό,τι καταλάβαµε δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
Σας λέω, λοιπόν, ότι πρόκειται να καλέσουµε πάρα πολύ σύντοµα στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, αυτό τουλάχιστον θα
εισηγηθούµε εµείς, ως Κίνηµα Αλλαγής, τον κ. Χρυσοχοΐδη να
έρθει να µας εξηγήσει τι συνέβη συγκεκριµένα µε την κακοκαιρία
και γιατί έκλεισε έτσι αιφνιδιαστικά η εθνική οδός, ενώ ήταν προδιαγεγραµµένο ότι θα έχουµε πολύ ισχυρές χιονοπτώσεις.
Θα ήθελα, τέλος, να πω έναν λόγο και για ανθρώπους που
τους έχουµε ξεχάσει, ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατ’ εξοχήν
υποφέρει αυτές τις ηµέρες, κατ’ εξοχήν υποφέρουν λόγω της
θέσης που βρίσκονται και φοβάµαι πως αυτό θα συνεχιστεί. Αναφέροµαι στους πρόσφυγες και στους αιτούντες άσυλο, που τους
ξεχνάµε. Τους ανθρώπους που ζουν σε αντίσκηνα, τους ανθρώπους που ζουν σε κοντέινερ, αντίσκηνα που θάφτηκαν µέσα στο
χιόνι στο Σχιστό, στον Σκαραµαγκά, στον Ελαιώνα, στη Μαλακάσα χωρίς ηλεκτρικό και πάρα πολύ συχνά και χωρίς νερό. Και
υπήρχαν ανάµεσά τους και τελείως ευάλωτες οµάδες, έγκυες
γυναίκες και παιδιά. Διάβασα κάποιους τους µεταφέραν τελευταία στιγµή σε δηµοτικούς χώρους και σε κοντέινερ. Νοµίζω ότι
θα πρέπει και αυτούς κάποια στιγµή να τους σκεφτόµαστε.
Μία µόνο κουβέντα για το νοµοσχέδιο που καλούµαστε σήµερα να εγκρίνουµε. Βλέπουµε ότι η ανεξάρτητη αυτή αρχή απολαµβάνει ένα ειδικό καθεστώς µε το οποίο θα αξιολογούνται οι
υπάλληλοί της και θα πριµοδοτούνται µε οικονοµικά κίνητρα οι
πιο ικανοί και άξιοι από αυτούς.
Αναρωτιέµαι αυτό το σύστηµα αξιολόγησης των δηµοσίων
υπαλλήλων µε οικονοµικά κίνητρα ώστε να αποδίδουν καλύτερα
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η Κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να το αρχίσει από µία αρχή η
οποία έχει ως αποστολή την καταστολή της φοροδιαφυγής και
της φοροαποφυγής;
Δεν θέλω να υποτιµήσω την αποστολή της αρχής, κάθε άλλο.
Δεν θα έπρεπε, όµως, να αρχίσουµε από το να επιβραβεύουµε
τους καλούς υπαλλήλους από κάποιες κανονικές, τις κλασικές,
τις παραδοσιακές, που είναι κι η πλειονότητα των υπηρεσιών, οι
οποίες έχουν δοσοληψίες καθηµερινά µε τους πολίτες, και να
επιβραβεύαµε –τον τρόπο θα τον δούµε- τους υπαλλήλους εκείνους οι οποίοι καθηµερινά αποδίδουν στον γκισέ, αναπληρώνουν
τα χίλια δυο κενά της δηµόσιας διοίκησης; Εκεί βρήκε ουσιαστικά η Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να αρχίσει την αξιολόγηση και να προβλέπει τη ρήτρα;
Τελειώνω, λέγοντας ότι σε αυτό το θέµα της αξιολόγησης των
δηµοσίων υπαλλήλων ο τελευταίος που θα µπορούσε να µας
δώσει µαθήµατα και να µας προβάλει τα πρότυπα του πώς πρέπει να γίνει αυτό είναι ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ο οποίος ως
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης είχε εισηγηθεί ένα τελείως αποτυχηµένο πρότυπο αξιολόγησης δηµοσίων υπαλλήλων,
το οποίο τελικά, φυσικά, ουδέποτε εφαρµόστηκε, γιατί ήταν απολύτως ακατάλληλο και γι’ αυτό έχουµε φτάσει σε αυτήν τη σηµερινή κατάσταση να µην είµαστε σε θέση, πραγµατικά, να
αξιολογούµε δίκαια τους δηµοσίους υπαλλήλους, ούτως ώστε
να επιβραβεύουµε τους καλύτερους, να δίνουµε κίνητρα για αυτούς που δεν αποδίδουν να αποδώσουν καλύτερα και να προσελκύουµε τους ικανότερους στη δηµόσια διοίκηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Καµίνη.
Έχει αποκατασταθεί η σύνδεση µε τον κ. Κουρουµπλή. Παρακαλώ, κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, είµαι υποχρεωµένος, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου για το εν λόγω νοµοσχέδιο, να µεταφέρω στη Βουλή
των Ελλήνων µια καταγγελία που αφορά την παραβίαση πρωτοκόλλου εµβολιασµών στο Νοσοκοµείο «Γεννηµατάς», χθες,
Τρίτη. Είναι ένα γεγονός που πραγµατικά ζητώ από την Κυβέρνηση να διερευνηθεί και να επιβληθούν οι ενδεικνυόµενες αυστηρές κυρώσεις σε όσους, πραγµατικά, προκαλούν µε αυτόν τον
τρόπο το δηµόσιο αίσθηµα.
Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου από την
τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας και αυτό γιατί,
πραγµατικά, προκαλεί τη νοηµοσύνη των πολιτών, ιδιαίτερα των
συνταξιούχων, ανθρώπων που έχουν εργαστεί σαράντα χρόνια
και εκκρεµούν για αρκετό καιρό οι συντάξεις τους να εκδοθούν,
το να έρχεται η Κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό, µε ποµπώδεις
ανακοινώσεις ότι επιφέρει ριζικές αλλαγές και επιλύει το ζήτηµα
και σήµερα κατατίθεται µια τροπολογία, όπου τους δίνει το ελάχιστο του δικαιώµατός τους, δηλαδή τους δίνει 360 ευρώ, ένα
ποσό µικρότερο, παρακαλώ, από το επίδοµα του ΟΑΕΔ. Και θα
το ξανατονίσω: ένα ποσό µικρότερο από το επίδοµα του ΟΑΕΔ,
όταν οι συντάξεις των περισσοτέρων µεσοσταθµικά είναι 800
ευρώ, δηλαδή η µισή σύνταξη είναι 800 ευρώ, που τουλάχιστον
αυτό το ποσόν θα έπρεπε έναντι να τους δοθεί. Αν είναι δυνατόν
δηλαδή να ζήσει ένας άνθρωπος στις σηµερινές συνθήκες µε τα
χρήµατα αυτά.
Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση έφερε ένα νοµοσχέδιο, όπου µε
στιγµιαίο τρόπο, εφάπαξ, σε µία συνεδρίαση στην Ολοµέλεια,
καθιερώνει ένα σύστηµα ευνοιοκρατίας σε έναν εξαιρετικά κρίσιµο οργανισµό, όπου θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί και τα φαινόµενα των διακρίσεων και των ανισοτήτων ανάµεσα στους
υπαλλήλους, σε έναν οργανισµό, που, βεβαίως, πολύ σωστά θα
πρέπει να δίδονται αυξήσεις αλλά µε έναν µετρήσιµο τρόπο, που
πραγµατικά θα δίνει τη δυνατότητα, τα κριτήρια αλλά και τα κίνητρα, θα κινητροδοτεί δηλαδή όλους τους εργαζοµένους να
ασχολούνται µε το αντικείµενο µε έναν τέτοιο τρόπο, που να αποδίδει στο δηµόσιο αυτά που προσδοκά από τον συγκεκριµένο οργανισµός. Όχι µόνο δεν κάνει αλλά φέρνει και έναν βαθύτατο
διχασµό µε τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών,
όπου υπάλληλοι µε την ίδια βαθµολογική εξέλιξη -επιθεωρητές
στην περίπτωση που αναφέρω- του ενός οργανισµού και του
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Υπουργείου να παίρνουν διαφορετικές απολαβές.
Εκείνο, όµως, που πρέπει να συζητήσουµε, κύριε Πρόεδρε, και
να το συζητήσουµε µε ειλικρίνεια όλο το πολιτικό σύστηµα, όλες
οι πτέρυγες της Βουλής, είναι το περίφηµο ζήτηµα της αξιολόγησης. Είµαστε όλοι, όπως ισχυριζόµαστε, υπέρ της αξιολόγησης. Παρά ταύτα, όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, παρά τις
καλές προσπάθειες που έγιναν από πολλές κυβερνήσεις, εκ του
αποτελέσµατος αποδεικνύεται ότι δεν πετύχαµε το προσδοκώµενο. Έτσι δεν µπορέσαµε να οικοδοµήσουµε έναν µηχανισµό
αξιολόγησης, που θα εµπέδωνε το αίσθηµα της εµπιστοσύνης,
που θα εµπέδωνε το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, που
θα εξασφάλιζε τη διαφάνεια και κυρίως, κύριε Πρόεδρε, δεν θα
επέτρεπε τη µη αµφισβήτηση των διαδικασιών. Είναι υποχρέωση
του πολιτικού συστήµατος, επιτέλους, έστω και τώρα, να καθίσουµε κάτω, µε ηρεµία, µε ειλικρίνεια να βρούµε έναν κοινό τόπο,
όχι έναν τόπο που ο καθένας, κάθε φορά που κυβερνάει καταθέτει τη δική του αλήθεια, αλλά µε έναν τρόπο τέτοιο που θα εξασφαλίζεται µε εγγυήσεις και της Βουλής και της ελληνικής
δικαιοσύνης, ένα σύστηµα που πραγµατικά δίνει τη δυνατότητα,
όπως έλεγε ο Σωκράτης διαµέσου του Πλάτωνα, µέσα από την
κοινωνική κινητικότητα θα µπορεί να εξελίσσεται ένας πολίτης.
Ή ακόµα καλύτερα, θα θυµίσω αυτό που έλεγε ο Θουκυδίδης
διά του στόµατος του Περικλή, ότι για να έχεις πολίτες πραγµατικούς πρέπει να έχεις βραβεία αρετής, βραβεία όµως αρετής
για τους ενάρετους, όχι για τους αρεστούς.
Είµαστε µια µικρή κοινωνία, ένα µικρό κράτος, και θα πρέπει
να βρούµε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αξιολογούµε
όχι τις µετρήσιµες δυνατότητες κάποιων, αλλά τις µη µετρήσιµες. Εκεί είναι η ικανότητα ενός συστήµατος για να αξιοποιεί µε
τον καλύτερο τρόπο το δυναµικό της χώρας. Αυτό έδειξε µε τη
στάση του, µια µεγάλη προσωπικότητα, ο αείµνηστος Παλαµάς,
αν και πολύ µεγάλος στην ηλικία σε σχέση µε τον Ρίτσο, όταν συνάντησε, κύριε Πρόεδρε, τον Ρίτσο, σηκώθηκε και είπε «Σηκώνοµαι να περάσει ο ποιητής». Τέτοιους πολίτες πρέπει να
διαµορφώσουµε για να πάει αυτή η χώρα µπροστά.
Επίσης, πρέπει µε την ευκαιρία αυτή να συζητήσουµε επιτέλους αυτό το σύστηµα που έχει να κάνει µε τα Υπουργεία. Η Ιταλία, κύριε Πρόεδρε, σχηµάτισε κυβέρνηση µε είκοσι τρεις
υπουργούς. Εµείς είχαµε και έχουµε -δεν µιλάω µόνο για τη σηµερινή Κυβέρνηση- πενήντα και εξήντα υπουργούς. Αυτό το γεγονός επιδρά στη δηµόσια διοίκηση, γιατί διακτινώνει και
κατασπαταλά το δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης. Ή και ακόµα
να τολµήσουµε να συζητήσουµε, κύριε Πρόεδρε, να συζητήσουµε αφού αποφασίσουµε να αλλάξουµε όλο το σύστηµα το
περιφερειακό σε ό,τι αφορά τις εκλογές, τη µείωση των Βουλευτών από τριακόσιους σε διακόσιους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κλείστε, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τώρα µπαίνω σε ένα άλλο ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε, που νιώθω την ανάγκη να κάνω µια µικρή
αναφορά. Κύριε Πρόεδρε, επανέρχεται το θέµα των πλειστηριασµών και αποτελεί τροµοκρατία, ιδιαίτερα σε εκείνα τα νοικοκυριά που αποδεδειγµένα δεν είναι µπαταχτσήδες, είναι άνθρωποι
που δεν µπορούν να πληρώσουν. Και δεν µιλάω για την πρώτη
κατοικία των διακοσίων, των τετρακοσίων ή των πεντακοσίων µέτρων, αλλά µιλάω για κατοικίες των εκατό, εκατόν είκοσι, εκατόν
τριάντα µέτρων, νοικοκυριών που αποδεδειγµένα –γιατί σήµερα
µπορούµε να αποδείξουµε, κύριε Πρόεδρε, ποιοι είναι οι µπαταχτσήδες- να γίνει έλεγχος, ώστε πραγµατικά άνθρωποι που
έπαιρναν µισθούς και συντάξεις πριν την κρίση, για την οποία δεν
ευθύνονται, αλλά ευθυνόµαστε εµείς ως πολιτικό σύστηµα, δεν
µπορούν σήµερα να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες, κι έτσι
κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.
Κύριε Πρόεδρε, δεν είµαστε ούτε Ολλανδία ούτε Βέλγιο. Είµαστε µια χώρα που απειλούµαστε όχι µόνο από την πανδηµία
κι από την οικονοµική κρίση, αλλά απειλείται και η ακεραιότητα
της χώρας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε
ένα λεπτό.
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Πώς θα ζητήσουµε από ένα παιδί µιας τέτοιας οικογένειας να
πάει να πολεµήσει υπέρ βωµών και εστιών, όταν το καθιστούµε
άστεγο;
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας -και ας µου επιτραπεί η αναφορά- ότι το 2016, ως Υπουργός Εσωτερικών αντιµετώπισα την
απειλή ενός προστίµου για τη χώρα 100 εκατοµµυρίων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση από συσσωρευµένες παραβάσεις δήµων της
Μακεδονίας. Κατορθώσαµε τότε -και το λέω αυτό για να δείξω
πόσο καλά στελέχη υπάρχουν και στη δηµόσια διοίκηση όταν
αξιοποιούνται σωστά- η τότε πολιτική ηγεσία, αξιοποιώντας στελέχη, όπως η τότε Γενική Διευθύντρια κ. Γιαβή, να αναχαιτίσουµε
όλη αυτήν την απειλή και έτσι να αποδείξουµε ότι µε πείσµα και
επιµονή µπορούµε να υποστηρίξουµε την παρουσία και τη λειτουργία του κράτους δικαίου και έτσι η χώρα προχθές ειδοποιήθηκε µε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε δικαστική
απόφαση, ότι απαλλάσσεται από αυτή την απειλή των 100 εκατοµµυρίων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την κ. Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σας παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, να είστε εντός του χρόνου.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναγκάζοµαι να αναφερθώ στην πολιτική αλητεία του κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος τόλµησε σήµερα στον κ. Χατζηνικολάου να πει
ότι εµείς κάψαµε τους ανθρώπους στο Μάτι. Για µια ακόµα φορά
ο κ. ο κ. Χρυσοχοΐδης κατάφερε να πλειοδοτήσει στην πολιτική
χυδαιότητα για να κρύψει την επικίνδυνη ανικανότητά του. Αυτή
η τοποθέτησή του δείχνει τον πανικό του, το µικρό πολιτικό του
ανάστηµα, την ακρότατη πολιτική του αντίληψη, την έλλειψη
ήθους, το απύθµενο θράσος, την έλλειψη ενσυναίσθησης και,
φυσικά, την προκλητική απόλαυση της µη κριτικής του από τα
κεντρικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Να του θυµίσουµε πάντως ότι ο Γενικός Γραµµατέας του σήµερα, ο κ. Τσουβάλας, ήταν επικεφαλής της Αστυνοµίας στο
Μάτι. Ήταν αυτός, δηλαδή, που είχε την επιτελική ευθύνη για την
απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας στην κεντρική αρτηρία και
την παράκαµψη σε στενούς αδιέξοδους δρόµους που οδήγησε
στην τραγωδία.
Και για αυτό ακριβώς να του θυµίσουµε ότι αποπέµφθηκε τις
επόµενες µέρες από τον Αλέξη τον Τσίπρα, αλλά αναβαθµίστηκε
έναν χρόνο αργότερα από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Να του θυµίσουµε ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
επιβράβευσε και αναβάθµισε τους ανώτατους αξιωµατικούς που
τότε είχαν συµµετάσχει σε αυτήν την τραγωδία, όπως φαίνεται
από τις επίσηµες ετήσιες κρίσεις στην Πυροσβεστική τόσο το
2020 όσο και του 2021.
Να του θυµίσουµε ότι ο Πρωθυπουργός του, ο κ. Μητσοτάκης,
αγνόησε ακόµη και τις εκκλήσεις συγγενών θυµάτων της τραγωδίας, που ζητούσαν από τον ίδιο προσωπικά να πάρει πίσω τις
προαγωγές. Δεν το έκανε όµως. Το ενδιαφέρον του για την τραγωδία στο Μάτι και του κ. Μητσοτάκη και του κ. Χρυσοχοΐδη
εξαντλήθηκε µόνο στην πολιτική εκµετάλλευση της υπόθεσης.
Και, τέλος, να του θυµίσουµε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έκανε προσφάτως κωλοτούµπα και σε αυτό το θέµα και διέκρινε
την επιχειρησιακή ευθύνη και πέταξε το µπαλάκι στη δικαιοσύνη
από την πολιτική, δηλαδή, όπως είπε, την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης, γιατί αυτό µόνο ενδιαφέρει τον κ. Μητσοτάκη και αυτό νοµίζει ότι είναι η πολιτική: Επικοινωνία και µόνο
επικοινωνία.
Πάλι για τον κ. Χρυσοχοΐδη θα ήθελα να του δώσω συγχαρητήρια για την πρωτότυπη, αλλά αρκετά ευφυή, όπως είπε και ο
Πρόεδρός µας το µεσηµέρι, ιδέα του να κλείσει την εθνική οδό
πριν αρχίσει καν να χιονίζει. Αυτό δεν έχει προηγούµενο. Δεν το
έχει σκεφτεί καµµία άλλη κυβέρνηση. Όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις προσπαθούσαν να κρατήσουν πάση θυσία ανοιχτούς
τους δρόµους µε κάθε κόστος είτε τα κατάφερναν είτε όχι. Πάντως προσπαθούσαν. Και αυτός το µόνο που έκανε είναι να κλείσει προληπτικά την εθνική οδό και, µάλιστα, χωρίς να το έχει
ζητήσει ο παραχωρησιούχος. Και τον έβγαλε και από τη δύσκολη
νοµική και συµβατική του υποχρέωση να κρατήσει ανοιχτή την
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εθνική οδό, αλλιώς θα πλήρωνε έως 1 εκατοµµύριο ευρώ πρόστιµο. Για να µην πω ότι του έδωσε και την ευκαιρία σε ένα
ακραίο σενάριο -αλλά ποτέ δεν ξέρεις- να ζητήσει αποζηµίωση
για διαφυγόντα κέρδη, επειδή η εθνική οδός έκλεισε µε κρατική
εντολή.
Θα ήθελα, τέλος, να συγχαρώ και όλους εσάς για τον ζήλο που
δείχνετε σήµερα, ενώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά
έχουν µείνει χωρίς ρεύµα, χωρίς νερό και θέρµανση, ενώ χιλιάδες παιδιά, όπως προανέφερε και ο συνάδελφος, ο κ. Καµίνης,
παγώνουν στο Καρά Τεπέ και σε άλλες δοµές, ακόµα και δίπλα
σας, ενώ η Αττική έχει παραλύσει και πολλές περιοχές στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν τροµερά προβλήµατα λόγω και της κακοκαιρίας, αλλά και της παγκόσµιας, να ψηφίζετε στη Βουλή
σήµερα δύο νοµοσχέδια, που σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν
να χαρακτηριστούν κατεπείγοντα, αλλά µοναδικό σκοπό έχουν
να δώσουν δώρα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για να συνεχίσουν να λιβανίζουν τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και να αυξήσουν τις αµοιβές των δικών σας
«γαλάζιων» παιδιών.
Και, φυσικά, αναφέροµαι, πρώτον, στο νοµοσχέδιο από την
ψήφιση του οποίου αποχωρήσαµε το µεσηµέρι, το νοµοσχέδιο
που θα έπρεπε να ονοµάζεται «επιτελική προπαγάνδα» και µε το
οποίο χαρίζετε εκατοµµύρια στους καναλάρχες, κάνατε µισθολογικά αρεοπαγίτες κάποιους δικούς σας εργαζόµενους στην
ΕΡΤ και αντίθετα κάποιους άλλους εκατοντάδες εργαζόµενους
τους ρίξατε βορά στην ανεργία και στην εκµετάλλευση των εργολάβων και, δεύτερον, βέβαια, στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Και τα δύο τα φέρνετε κρυφά, έξω από το φως της δηµοσιότητας, µε ουσιαστικά κλειστή τη Βουλή και τους πολίτες εγκλωβισµένους στα σπίτια τους.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο τώρα είναι, πραγµατικά, ένα
πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο και δεν του αρµόζει αυτή η διαδικασία. Είναι σηµαντικό γιατί αφορά τον εργασιακό βίο χιλιάδων εργαζόµενων στην ΑΑΔΕ και έµµεσα όλο το υπόλοιπο δηµόσιο.
Χρειάστηκαν δεκατέσσερις µέρες µόλις για διαβούλευση, σαράντα οχτώ ώρες για επεξεργασία και ψήφιση άρον-άρον µε πλήθος σοβαρότατων και άσχετων µε το θέµα τροπολογιών. Αυτήν
τη σηµασία δίνετε εσείς σε αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτό, βέβαια,
το έχουµε δει πολλές φορές σε πολλά νοµοσχέδια. Έχει γίνει µόνιµη συνήθεια για εσάς.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, συνέβη το εξής πρωτοφανές
και παράδοξο: Όλοι οι φορείς του Υπουργείου Οικονοµικών έθεσαν ζητήµατα, όλα τα κόµµατα έθεσαν ζητήµατα, ακόµα και οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που τοποθετήθηκαν έθεσαν
ζητήµατα. Πώς γίνεται όλοι µα όλοι να διαφωνούν και η Κυβέρνησή σας να µη δίνει ούτε µια παράταση στη συζήτηση του νοµοσχεδίου για να γίνει, αν µη τι άλλο, περαιτέρω διαβούλευση;
Πραγµατικά δεν αντιλαµβανόµαστε γιατί επιµένετε να έρθει αυτό
το νοµοσχέδιο σήµερα και να ψηφιστεί.
Μάλιστα, η πλειοψηφία αυτών που διαφωνούσαν δεν είχαν
απλά µια απλή διαφωνία. Διαφωνούσαν µε βαρύτατους χαρακτηρισµούς και κατηγορίες και κυρίως διαφωνούσαν µε επιχειρήµατα. Το νοµοσχέδιο παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα και η
ψήφισή του αναµένεται να δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από αυτά που καλείται να λύσει.
Κατ’ αρχάς, όλοι διαφώνησαν όσον αφορά τον διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, τον οποίον κάνετε απόλυτο άρχοντα µε υπερεξουσίες και µε ελάχιστη δηµοκρατική λογοδοσία που έχει δικαίωµα να αξιολογεί, αλλά όχι να
αξιολογείται.
Το άρθρο 11, για την ειδική αµοιβή και τον βαθµό θέσης εργασίας είναι προφανώς το πιο προβληµατικό άρθρο του νοµοσχεδίου. Προβλέπει, πέραν του βασικού µισθού και άλλων
επιδοµάτων που προβλέπονται για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, τη χορήγηση ειδικής αµοιβής που θα καταβάλλεται ανάλογα µε τον βαθµό θέσης εργασίας. Όµως, η χορήγηση ειδικής
αµοιβής προϋποθέτει έξι στάδια: Κατάρτιση ειδικού συστήµατος
βαθµολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της αρχής, καθορισµό των βαθµών του συστήµατος, περιγραφή των βαθµών
του συστήµατος, αξιολόγηση και κατάταξη των θέσεων εργασίας, κατάταξη των υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας και στους
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βαθµούς αυτών και, τέλος, αξιολόγηση του υπαλλήλου. Σχεδόν
για όλα τα ανωτέρω θέµατα εσείς παρέχετε ευρεία αρµοδιότητα
ρύθµισής τους στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, χωρίς να παρέχονται
ασφαλιστικές δικλίδες για τους εργαζόµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Θα ολοκληρώσω σε ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Η υιοθέτηση του ανωτέρου συστήµατος αναιρεί τον ίδιο τον
πυρήνα του µισθού από εξαρτηµένη εργασία, αφού αυτός παύει
πλέον να είναι προκαθορισµένος και σταθερός, αλλά εξαρτάται
από παράγοντες µη προσδιορισµένους εκ των προτέρων, µεταβλητούς ανά πάσα στιγµή, όπως τα επιδόµατα θέσης, τα οποία
δεν δίνονται, όµως, υπό µορφή µπόνους, αλλά συγκροτούν τον
µισθό. Δηµιουργείται έτσι πεδίο δόξης λαµπρό για αδιαφανείς
και πελατειακές πρακτικές, ενώ µετά βεβαιότητας θα διαταραχθεί η εργασιακή ειρήνη σε ένα ιδιαίτερα κρίσιµο τοµέα, όπως
αυτός των δηµοσίων εσόδων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ένα τελευταίο σχόλιο για το
άρθρο 24 για τις προσλήψεις υπαλλήλων ορισµένου χρόνου, ήτοι
τριάντα έξι µηνών, για τα έργα του Ταµείου Ανάκαµψης. Διαφωνούµε. Θεωρούµε ότι δίνεται η δυνατότητα για πρόσληψη προσωπικού από το παράθυρο κατά παρέκκλιση του υφιστάµενου
νοµικού πλαισίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κλείστε,
παρακαλώ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Αφήστε µε να κλείσω, κύριε
Πρόεδρε. Περιµένουµε από το πρωί.
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι το νοµοσχέδιο βρίθει αδιαφάνειας και κυβερνητικού αυταρχισµού, προωθεί τον εργασιακό κανιβαλισµό εντός των υπηρεσιών και οδηγεί τους εργαζόµενους
συλλήβδην ενάντια στον θεσµό της αξιολόγησης και της αξιοκρατίας που πάλεψε ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκαταστήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Οι φωνές διαµαρτυρίας των πολιτών ήδη έχουν ενταθεί -και αυτό πρέπει να το ξέρετε- και η κοινωνική κατακραυγή εναντίον σας σε λίγο θα είναι εκκωφαντική.
Ευχαριστώ. Για τις τροπολογίες που φέρατε εννοείται ότι το
επτάλεπτο δεν φτάνει για να τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ. Όπως ξέρετε και κατανοείτε, η διαδικασία είναι συγκεκριµένη. Όταν έρχονται οι Αρχηγοί των
κοµµάτων, όπως ήρθε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -οποιοσδήποτε Αρχηγός- έπρεπε να µιλήσει και να µιλήσει
µε άνεση χρόνου. Άρα, δεν περιµένατε για οποιοδήποτε άλλον
λόγο. Περιµένατε γιατί υπήρξε αυτή η διαδικασία και έπρεπε να
µιλήσουν και οι πολιτικοί Αρχηγοί. Δεν έγινε κάτι άλλο. Η διαδικασία έχει γίνει κανονικά, όπως έπρεπε να γίνει.
Κύριε Καββαδά, έχετε τον λόγο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εµφανές
ότι η έλλειψη προτάσεων οδηγεί τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ
στην αναζήτηση σωσιβίων, σε µικροκοµµατικά λεκτικά σχήµατα
και προσπάθειες αποπροσανατολισµού. Πιθανώς όλα αυτά επιβάλλονται και από την ανάγκη να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις
σε ό,τι αφορά τις αρνητικές δηµοσκοπήσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι
πολίτες, όµως, δεν τους ακούν, τους έχουν γυρίσει την πλάτη.
Και αυτό το αναφέρω, γιατί πάρα πολλά ειπώθηκαν από την προηγούµενη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ για τον κ. Χρυσοχοΐδη.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα προς ψήφιση
στη Βουλή και αφορά το νέο µισθολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση και προαπαιτούµενο. Η χώρα έχει αφήσει πίσω της το ξεπερασµένο διχαστικό δίπολο «µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο» του παρελθόντος. Η
σύγκρουση µε την πραγµατικότητα και η κατάρρευση των ψευδαισθήσεων και των εύκολων λύσεων ήταν καθοριστική για αυτή
την εξέλιξη. Το περιεχόµενο, όµως, του νοµοσχεδίου έχει ως σηµείο αναφοράς το µέλλον.
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Το πρότυπο αυτό ενός νέου µισθολογίου για µια υπηρεσία µε
κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο στα δηµόσια έσοδα µπορεί να
έχει εφαρµογή και σε άλλες υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. Η
στόχευση του νοµοσχεδίου είναι ξεκάθαρη, να συνδέσει τις µισθολογικές και βαθµολογικές απολαβές των εργαζοµένων στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων µε το ειδικό βάρος της
θέσης, στην οποία υπηρετούν, αλλά και την επίτευξη των στόχων.
Δεν φαλκιδεύονται ούτε καταργούνται δικαιώµατα. Παραµένει
σε ισχύ το ενιαίο µισθολόγιο που ισχύει και για όλο τον δηµόσιο
τοµέα.
Σε αυτό, όµως, προστίθεται ειδική µισθολογική απολαβή που
συνδέεται, όπως είπα, µε τη βαρύτητα της θέσης ευθύνης αλλά
και την επίτευξη των στόχων που τίθενται, γιατί κάθε υπηρεσία
του δηµοσίου, πόσω µάλλον η Ανεξάρτητη Αρχή των Δηµοσίων
Εσόδων που διαδραµατίζει καίριο και καθοριστικό ρόλο, πρέπει
να λειτουργεί µε στρατηγικούς στόχους και να επιδιώκει την επίτευξή τους.
Έχουµε, συνεπώς, ένα νέο µισθολόγιο, το οποίο δεν συνδέεται
µόνο µε τις γνώσεις, τα προσόντα και την προϋπηρεσία του
υπαλλήλου, αλλά µε βάση τη βαρύτητα των καθηκόντων και τις
θέσεις που υπηρετεί και τον δείκτη αποτελεσµατικότητας σε ό,τι
αφορά την επίτευξη των στόχων.
Συγκεκριµένα, θεσπίζεται ειδική αµοιβή που συνδέεται µε τη
βαθµίδα της θέσης εργασίας και τη βαρύτητα που έχει η άσκηση
των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου. Καθορίζονται δεκατρείς βαθµίδες θέσεων εργασίας. Η ειδική αµοιβή της θέσης εργασίας ξεκινά από τα 100 ευρώ στην πρώτη βαθµίδα και φτάνει τα 2.200
ευρώ στην ανώτερη βαθµίδα. Εισάγονται καινοτόµα στοιχεία για
µια δηµόσια υπηρεσία, όπως είναι η καθιέρωση ετήσιου µπόνους, που συνδέεται µε τον δείκτη επίτευξης των στόχων.
Στο νέο µισθολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων εντάσσονται µόνιµοι και δόκιµοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισµένου χρόνου και οι µετακλητοί υπάλληλοι και οι σύµβουλοι και οι συνεργάτες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων.
Από εκεί και πέρα, θα κάνω µια µικρή αναφορά στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και έχουν στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζοµένων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της
πανδηµίας.
Η Κυβέρνηση εδώ και έντεκα µήνες λαµβάνει συνεχώς µέτρα
στήριξης στα πλαίσια των δηµοσιονοµικών αντοχών µας, εξαντλώντας πολλές φορές τα όρια, αλλά συνεχίζοντας να διατηρεί
τη στήριξη και την εµπιστοσύνη των αγορών.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο εντάσσονται σηµαντικά και ουσιαστικά
µέτρα στήριξης, όπως, πρώτον, η παράταση της απαλλαγής από
την υποχρέωση καταβολής του 100% του ενοικίου για τις πληγείσες επιχειρήσεις και για τον Μάρτιο. Η αρχική σχετική ρύθµιση που είχαµε ψηφίσει προέβλεπε απαλλαγή από το ενοίκιο για
τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
Δεύτερον, η παράταση της προθεσµίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που πλήττονται µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου. Η αρχική σχετική ρύθµιση
προέβλεπε παράταση έως τις 30 Απριλίου.
Τρίτον, η επέκταση της ισχύος του προγράµµατος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον µήνα Μάρτιο που θα συµπεριλάβει και εργαζόµενους που έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης την 31η Ιανουαρίου του 2021.
Τέταρτον, η παράταση της αναστολής συµβάσεων εργασίας
για τους εργαζόµενους που έχουν προσληφθεί µέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2021. Οι διατάξεις για την αναστολή συµβάσεων
ισχύουν για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης
επιχείρησης λόγω της πανδηµίας ή ανήκουν σε κλάδους που
πλήττονται από αυτή και σε κάθε περίπτωση µέχρι τις 31 Μαρτίου του 2021.
Πέµπτον, η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισµό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών στα τουριστικά καταλύµατα
δωδεκάµηνης διάρκειας για το χρονικό διάστηµα από την 1η Σεπτεµβρίου του 2020 έως 31 Δεκεµβρίου του 2020. Το µέτρο
αφορά στα τουριστικά καταλύµατα δωδεκάµηνης λειτουργίας,
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που κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 είχαν µείωση τζίρου σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Έκτον, η παροχή ενός έκτακτου βοηθήµατος για τους εργαζόµενους στον τουρισµό και στην εστίαση που δεν έλαβαν επίδοµα ανεργίας από τον Σεπτέµβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο
του 2001 µε την προϋπόθεση ότι παραµένουν άνεργοι το συγκεκριµένο διάστηµα.
Και, έβδοµον και σηµαντικότερον, η χορήγηση προκαταβολής
σύνταξης για όσους καταθέτουν αιτήσεις συνταξιοδότησης,
αλλά και για τις εκκρεµείς συντάξεις συνταξιοδότησης. Είναι ένα
αναµφισβήτητα θετικό µέτρο που θα έχει και συνέχεια µε στόχο
τον τερµατισµό της µακρόχρονης αναµονής για την καταβολή
των συντάξεων. Ταυτόχρονα, επιταχύνονται οι διαδικασίες για
την πλήρη καταβολή των συντάξεων που εκκρεµούν.
Είναι καιρός, κύριε Πρόεδρε, να τερµατιστεί αυτό το απαράδεκτο καθεστώς αναµονής που έρχεται από το παρελθόν και
συνδέεται µε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και µας προσβάλλει
όλους και κυρίως προσβάλλει και πληγώνει τους ανθρώπους που
δουλεύουν µια ζωή και αξιώνουν σεβασµό από το κράτος. Είναι
µια κορυφαία προτεραιότητα που την έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αρχίζει να γίνεται πράξη.
Τα µέτρα αυτά, αλλά και οι συνεχείς παρεµβάσεις της Κυβέρνησης για αυτούς που, πραγµατικά, χρειάζονται στήριξη και βοήθεια, ενισχύουν το κλίµα εµπιστοσύνης και κοινωνικής
αλληλεγγύης. Με την εµπιστοσύνη στις σχέσεις µας µε τους πολίτες και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής θα ξεκινήσουµε
την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονοµίας και της επιστροφής στην κανονικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώνουµε µε τον κ. Μωραϊτη.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Είχαµε ένα τεχνικό πρόβληµα.
Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Θα το επαναλάβω και εγώ.
Όσο πιο σύντοµα να µπορέσει να τελειώσει αυτή η διαδικασία.
Είναι αρκετά δύσκολο για όλους µας να είµαστε µακριά από τη
Βουλή και από τα γραφεία ή από τα σπίτια µας να τοποθετούµαστε σε µια σειρά από νοµοθετήµατα, τα οποία είναι πάρα πολύ
σοβαρά και αφορούν το µέλλον των Ελλήνων πολιτών.
Αν ήθελα να βάλω έναν τίτλο στο τελευταίο διήµερο το οποίο
περάσαµε, θα έλεγα: «Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη
έγινε σκόνη και θρύψαλα. Κατέρρευσε».
Κι αυτό το οποίο είναι λυπηρό περισσότερο απ’ όλα είναι οι
δηλώσεις που ακολουθούν της κατάρρευσης. Είναι διχαστικές
δηλώσεις από Υπουργούς και στελέχη της Κυβέρνησης οι οποίες
δεν αρµόζουν σε περιόδους όπως είναι αυτή και µας γυρίζουν
σε άλλες εποχές. Λυπάµαι πραγµατικά.
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε, θεωρώ ότι
είναι η επιτοµή της κακής νοµοθέτησης. Θέλω να θυµίσω, κύριε
Πρόεδρε, ότι ήρθε ένα νοµοσχέδιο µε είκοσι έξι άρθρα και εβδοµήντα τέσσερις σελίδες και σήµερα συζητάµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο για την ΑΑΔΕ και το µέλλον της µε σαράντα επτά
άρθρα και αν δεν κάνω λάθος, διακόσιες είκοσι εννιά σελίδες και
µια σειρά από τροπολογίες οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε
το νοµοσχέδιο.
Εγώ ζήτησα τον λόγο και θα προσπαθήσω να είµαι όσο πιο
σύντοµος µπορώ, ως τελευταίος οµιλητής, για να αναφερθώ
στην τροπολογία την οποία κατέθεσε ο κ. Αυγενάκης. Μας έχει
συνηθίσει σε τροπολογίες που περνάνε νύχτα. Μας έχει συνηθίσει σε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
Σε µια περίοδο που ο αθλητισµός στη χώρα µας έχει κατεβάσει
ρολά, που δεν λειτουργεί κανένα πρωτάθληµα πλέον πέραν της
πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου και του µπάσκετ, που τα
αθλητικά σωµατεία βρίσκονται σε ένα µεγάλο αδιέξοδο, προπονητές, γυµναστές και µια γενιά αθλητών βρίσκονται σε ένα µεγάλο αδιέξοδο, δυστυχώς την Κυβέρνηση και τον κ. Αυγενάκη
αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι πώς θα επανεκκινήσουν τον
αθλητισµό, πώς θα καθίσουν και θα βρουν ένα σχέδιο πάνω στο
οποίο θα πατήσουν για να δούµε το επόµενο διάστηµα. Το µόνο
που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα χειραγωγήσουν, πώς θα
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ελέγξουν, πώς θα κοµµατικοποιήσουν τον χώρο των αθλητικών
οµοσπονδιών. Λυπάµαι πάρα πολύ γι’ αυτό.
Βεβαίως η τελευταία του τροπολογία δεν µας εκπλήσσει. Μας
έχει συνηθίσει σε κάτι ανάλογο. Είναι η δεύτερη, τρίτη φορά που
αλλάζουµε τις ηµεροµηνίες των εκλογών. Θέλω να θυµίσω ότι είχαµε µια σειρά από φωτογραφικές διατάξεις για ηµετέρους. Είχαµε την άρση των κωλυµάτων για εκλεκτούς.
Ζήσαµε έντονα την εργαλειοποίηση ενός σοβαρού εργαλείου,
του µητρώου, για το πώς θα χρησιµοποιηθεί από τον κ. Αυγενάκη
και την κυβέρνηση στις επικείµενες εκλογές στις αθλητικές οµοσπονδίες. Φτάσαµε σήµερα στο αποκορύφωµα να έρχεται µία
ντροπιαστική τροπολογία για το Κοινοβούλιο, για τον ελληνικό
αθλητισµό και για όλους µας. Κυριολεκτώ όταν λέω για όλους
µας. Στο «όλους µας» βάζω τους Βουλευτές από όλες τις πτέρυγες. Έρχεται από τον κ. Αυγενάκη. Στην ουσία αυτό το οποίο
κάνει είναι µια ωµή παρέµβαση στα του αθλητισµού και τις εκλογές των αθλητικών οµοσπονδιών.
Τι κάνει ο κ. Αυγενάκης µε αυτή την τροπολογία; Ορίζει µια µοναδική ηλεκτρονική πλατφόρµα για τη διενέργεια των εκλογών,
τη στιγµή που οι οµοσπονδίες είχαν εναλλακτική λύση και είχαν
προβλέψει ότι θα µπορούσαν µε βάση την πλατφόρµα της ΔΟΕ
να προχωρήσουν και να κάνουν τις εκλογές τους εκεί όπου θα
είχαν προβλήµατα και θα ήταν πάρα πολλοί οι εκλέκτορες.
Θέλω να τονίσω σε αυτό το σηµείο ότι …(δεν ακούστηκε λόγω
κακής σύνδεσης) οµοσπονδίες έχουν δυναµικότητα από διακόσια πενήντα ως εξακόσια σωµατεία. Έξι οµοσπονδίες από εκατό
ως διακόσια πενήντα και δεκαοκτώ οµοσπονδίες έχουν κάτω από
εκατό σωµατεία.
Δεν µπορώ να καταλάβω, τη στιγµή που η ίδια η Κυβέρνηση
πριν από τα Χριστούγεννα νοµοθέτησε για το πώς και µε ποιον
τρόπο θα γίνονται οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε µια σειρά από
οργανώσεις και σωµατεία, γιατί έρχεται σήµερα ο κ. Αυγενάκης
και λέει ότι το µοναδικό σύστηµα είναι το «ΖΕΥΣ» και παίρνει την
ευθύνη πάνω του αυτός και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην αιτιολογική έκθεση -και θέλω να
το αναφέρω- µιλάει για επαρκείς εγγυήσεις, των εκλογικών αποτελεσµάτων, όχι ρητά για πλήρεις εγγυήσεις του συστήµατος και
του αποτελέσµατος των ψηφοφοριών. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι
παίζεται από πίσω.
Το χειρότερο απ’ όσα περιλαµβάνει αυτή η τροπολογία είναι
η εξουσιοδότηση στον Υφυπουργό Αθλητισµού και στον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καθορίσουν αναλυτικά µε
ΚΥΑ τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, µε τον τρόπο τον οποίον επιθυµούν. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά.
Ειλικρινά θέλω να ρωτήσω ποιος µπορεί να εγγυηθεί το αδιάβλητο των εκλογών, όταν δεν θα υπάρχουν εκπρόσωποι των υποψηφίων στην εφορευτική επιτροπή. Διότι αυτό που ψηφίζουµε
σήµερα είναι ότι στην εφορευτική επιτροπή θα υπάρχουν τρεις
δικηγόροι. Βεβαίως, ο κ. Αυγενάκης µε αυτό αναιρεί τον δικό του
νόµο.
Έρχοµαι στην προσχηµατική προθεσµία των είκοσι πέντε ηµερών. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος στο πόσες συγκεκριµένες οµοσπονδίες θα αναβληθούν οι εκλογές. Θα µπορούσα να
πω πάρα πολλά πράγµατα ακόµη.
Αυτό το οποίο όµως είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο κ. Αυγενάκης
πλέον µε µια αλαζονεία, µε έναν νεποτισµό ο οποίος ξεπερνά
κάθε προηγούµενο ισοπεδώνει τα πάντα. Καλό θα είναι να ασχοληθεί από δω και πέρα µε την επανεκκίνηση του ελληνικού αθλητισµού, τα προβλήµατα και τα αδιέξοδά του.
Θυµίζω ότι έχει περάσει µια δεκαπενταετία -κι όχι δεκαετίαδύσκολη και σκληρή ο ελληνικός αθλητισµός. Δεν µπορεί να γίνεται σήµερα έρµαιο των κοµµατικών επιδιώξεων της Κυβέρνησης. Αυτό το οποίο συντελείται µε αυτή την τροπολογία είναι ένα
κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα. Αυτή τη στιγµή ο αθλητικός κόσµος δεν µπορεί να το αποδεχθεί. Είναι απέναντι. Θα δούµε αντιδράσεις τις επόµενες µέρες.
Θέλω να κλείσω, λοιπόν, λέγοντας ότι δεν µπορώ να φανταστώ
ότι το 2021, Υπουργός κυβέρνησης δηµιουργεί συνθήκες εκλογών βίας και νοθείας σε σωµατεία, ενώσεις, οµοσπονδίες. Δεν
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θέλω να το πιστέψω ειλικρινά. Θεωρώ ότι θα πρέπει αυτή η τροπολογία να µην ψηφιστεί. Είναι πραξικόπηµα, όπως σας είπα και
πριν. Προσβάλλει το αθλητικό κίνηµα της χώρας.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι κυ-
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ριολεκτικά στο ακροτελεύτιο άρθρο η υλοποίηση του νόµου µε
το δεδοµένο ότι έχουµε και τις τροπολογίες.
Όλες οι υπουργικές τροπολογίες γίνονται αποδεκτές. Καµµία
βουλευτική τροπολογία δεν γίνεται δεκτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει η κ. Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο κύριο σώµα του νοµοσχεδίου τοποθετηθήκαµε αναλυτικά,
κυρίως για τα ζητήµατα που εισάγονται πρώτη φορά, δηλαδή την
εισαγωγή ατοµικού µισθολογίου στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ
και µάλιστα, µε κριτήρια που ουσιαστικά επαφίονται στην υποκειµενική κρίση των προϊσταµένων και του διοικητή.
Κύριο, βέβαια, και το πιο προβληµατικό στοιχείο είναι η σύνδεση του επιδόµατος για την ατοµική επίτευξη στόχων, δηλαδή
βάζοντας µια µερίδα εργαζοµένων να σφίγγουν τη θηλιά στον
λαό για να µπορέσουν να πάρουν πριµ παραγωγικότητας.
Αυτό που δεν καταλαβαίνουµε είναι για ποιον λόγο ακούσαµε
Βουλευτές της Πλειοψηφίας να θριαµβολογούν γιατί τάχα παύει
η αδικία της προσωπικής διαφοράς που υφίστανται οι νεοπροσληφθέντες εργαζόµενοι. Όχι µόνο δεν παύει, αλλά ουσιαστικά
µονιµοποιείται και καθιερώνεται. Τώρα έρχεται ο κύριος Υπουργός να απορρίψει και την τροπολογία που ζητήσαµε να εξισωθούν ως προς αυτό όλοι οι εργαζόµενοι στην υπηρεσία.
Τοποθετήθηκα στην πρωτολογία µου αναλυτικά για την κατάπτυστη τροπολογία του Υφυπουργού Αθλητισµού. Είναι χαρακτηριστική η αφωνία από τη µεριά της Κυβέρνησης. Εκτός από
τον κύριο Υπουργό που ήρθε να την υποστηρίξει, κανένας άλλος
δεν τόλµησε να υποστηρίξει αυτή την κατάπτυστη τροπολογία.
Επιστρέφει τον αθλητισµό σε µαύρες εποχές που ο ίδιος Υφυπουργός διόριζε διοικήσεις. Είναι µια απαράδεκτη παρέµβαση.
Πραγµατικά δεν ξέρουµε πού αλλού θα προχωρήσει.
Είναι ανήκουστο, πραγµατικά, ο Υπουργός να αποκλείει την
επιλογή των εφορευτικών επιτροπών από τις γενικές συνελεύσεις και µε εξουσιοδοτική µάλιστα διάταξη να αυτοανακηρύσσεται ο απόλυτος άρχων της διαδικασίας που θα καθορίσει µέχρι
τέλους τον τρόπο που αυτές θα διεξαχθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει τέτοια πρεµούρα να σηµαδέψει την τράπουλα που
κάθε τρεις και λίγο µας φέρνει καινούργια τροπολογία που αλλάζει τις διαδικασίες στον αθλητισµό.
Μια κουβέντα για την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας
θέλω να πω. Τοποθετήθηκε αναλυτικά ο Χρήστος Κατσώτης επ’
αυτής. Είναι όµως πραγµατικά εµπαιγµός προς τους χιλιάδες
συνταξιούχους που ξεροσταλιάζουν κυριολεκτικά περιµένοντας
τη σύνταξη. Ακούω και τους Βουλευτές που την υπερασπίζονται.
Λέτε στους συνταξιούχους να βολευτούν και να είναι ευχαριστηµένοι µε το φιλοδώρηµα των 360 ευρώ και «ζήσε Μάη να φας
τριφύλλι» για το πότε θα πάρουν ακόµα και αυτή την προσωρινή
σύνταξη που εσείς νοµοθετήσατε ότι θα παίρνουν.
Θα κλείσω µε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Πραγµατικά έχει αποκτήσει κακό κουσούρι ο κύριος Υπουργός,
να φέρνει τροπολογίες της τελευταίας στιγµής. Μάλιστα δεν
ήρθε καν να την υποστηρίξει. Θα θέλαµε να ρωτήσουµε γιατί
ακόµα και αυτό το ελάχιστο ένδικο µέσο που έχει αφήσει στην
αίτηση αναψηλάφησης το καταργεί και µάλιστα αναδροµικά.
Εννοείται ότι θα την καταψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Σκανδαλίδης από το Κίνηµα Αλλαγής, έχει τον λόγο.
ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Τέσσερις σύντοµες παρατηρήσεις έχω για το νοµοσχέδιο και δυο κουβέντες για τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ.
Πρώτον, απόψε ζήσαµε την αποκάλυψη του δράµατος. Το µνηµόνιο ζει και βασιλεύει. Η αντιπαράθεση Κυβέρνησης – Τσακαλώτου - Βαρουφάκη νοµίζω ήταν αποκαλυπτική για όλους µας.
Απόπειρα µετάθεσης ευθυνών και αλληλοκατηγοριών σε σχέση
µε το µόρφωµα ΑΑΔΕ ως Ανεξάρτητης Αρχής µε την εποπτεία
των δανειστών.
Εµείς δώσαµε µάχη και πολλά τα κρατήσαµε µέχρι τέλους,
ακόµα και συµµετέχοντας στην κυβέρνηση Σαµαρά, όπως παραδείγµατος χάριν, τον ΦΠΑ στα νησιά και τη µη απελευθέρωση
των απολύσεων. Δικαιώνεται η θέση µας. Άλλο ανεξάρτητη και
ανεπηρέαστη διοίκηση, άλλο ελεγχόµενη από τους δανειστές.
Η ΑΑΔΕ, ήταν ένα θεσµικό ατόπηµα, ένα λάθος, που µαζί µε
το Υπερταµείο ολοκλήρωσε τους δεσµούς εξάρτησης πέρα από
τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και τον έλεγχο της οικονοµίας.
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Δεύτερον, το µισθολόγιο της ΑΑΔΕ είναι σε λάθος κατεύθυνση. Κακοποιεί και υπονοµεύει τις έννοιες της αξιοκρατίας,
των κινήτρων, της διαφάνειας, της αξιολόγησης. Είναι έννοιες
που έχει απόλυτη ανάγκη το δηµόσιο για να λειτουργήσει µε
στοιχειωδώς υποτυπώδεις όρους σε µια σύγχρονη εποχή. Δηµιουργεί παράλογες αδικίες στο εσωτερικό του, νέες ανισότητες
µε δύο µέτρα και δύο σταθµά, κυρίως ανασφάλεια και αναξιοκρατία.
Τρίτον, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αναγορεύεται ο άρχων που αποφαίνεται για την εργασία των στελεχών που αποφασίζει για τον
βαθµό, τον µισθό, τις θέσεις ευθύνης τους. Κανένας πολιτικός
κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών αµβλύνουν ορισµένες εσωτερικές αντιπαραθέσεις σε ζητήµατα
όµως που δεν αφορούν τη δοµή και τη λειτουργία του µισθολογίου και του βαθµολογίου. Δεν αλλάζουν το µοναρχικό καθεστώς
της διοίκησης, είναι δευτερεύουσας σηµασίας.
Τέταρτον, Ο Υπουργός ισχυρίζεται στην τροπολογία µας για
την προσωπική διαφορά και την καταβολή της στους νέους
υπαλλήλους που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν µετά τις 11-102018, συµπεριλαµβάνονται. Δεν συµπεριλαµβάνονται. Κάνει
λάθος. Η πρόταση µας αποτελεί τη µόνη εγγύηση ότι δεν θα
έχουµε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, κυρίως υπαλλήλους υψηλών προσόντων µε ιδιαίτερα χαµηλές αµοιβές.
Μια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, για τις τροπολογίες.
Σε σχέση µε την καταβολή των προσωρινών συντάξεων,
υπήρχε νοµοθεσία από την ίδια την Κυβέρνηση που δεν εφαρµόσατε. Αντί να δώσετε ένα ποσοστό 70% µε 80% των συντάξεων, όπως ισχυριζόσασταν τότε, τους δίνετε ένα φιλοδώρηµα
που αναδροµικά θα δώσει µία, νοµίζω, κύριε Υπουργέ, εκλογικού
τύπου ανακούφιση.
Δεν ξέρω αν κρύβετε µια ύστερη βούληση πίσω σας, όταν ξαφνικά θα δώσετε σε κάποιους ανθρώπους κάποια χρήµατα που
µπορεί να είναι και ένα καλό ποσό σχετικά µε την κατάσταση
στην οποία βρίσκονται σήµερα, αλλά που δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβληµα για το µέλλον. Αντίθετα θα γίνει µόνιµο καθεστώς. Ξέρουµε πώς λειτουργούν αυτά. Είναι στάχτη στα µάτια.
Ως προς την ασφαλιστική µεταρρύθµιση του κ. Βρούτση, θέλω
να πω ότι εδώ νοµίζω ότι γελάνε. Ποια µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού που θα ξεκινούσε από τις τριακόσιες χιλιάδες συντάξεις
να γίνονται επί Νέας Δηµοκρατίας τριακόσιες εξήντα χιλιάδες;
Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση.
Σε ό,τι αφορά στην τροπολογία του κ. Αυγενάκη, πραγµατικά
σηκώνουµε τα χέρα ψηλά. Κάθε δυο µήνες κι άλλη τροπολογία
κι άλλη αναβολή και άλλη διαδικασία, πάντα µε έναν στόχο: να
ελέγξει κοµµατικά τις εκλογές η Κυβέρνηση. Προφανώς όχι.
Αφήστε όσους µπορούν να κάνουν εκλογές και επεκτείνετε τον
χρόνο για όσους δεν µπορούν να κάνουν κι από µόνοι τους να
αποφασίσουν. Τι είναι όλα αυτά; Θα είναι το κοµπιούτερ στο γραφείο του Υπουργού και θα αποφασίζει τη διαδικασία ή θα έρχεται
η εταιρεία να αποφασίζει ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν;
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα σωµατεία και σε καµµία άλλη
κατάσταση. Θα έλεγε κανείς ότι όταν ο αθλητισµός σήµερα
περνά τις χειρότερες µέρες του στην Ελλάδα, βουλιάζει κυριολεκτικά, ο αρµόδιος Υπουργός ασχολείται µονάχα µε τις εκλογές
των σωµατείων.
Και τέλος θα µιλήσω για την εταιρεία ειδικού σκοπού, για τη
διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας στην Ελλάδα των αλλοδαπών που µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη
χώρα µας. Δεν ισχυρίζοµαι ότι δεν µπορεί να έχει ενδιαφέρον.
Μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Έχουν ψηφιστεί όµως µέχρι
τώρα ο ν.4646/2019, ο ν.4714/2020, ο ν. 4758/2020. Κάντε µας
έναν απολογισµό. Φέρτε µας κάποια στοιχεία απολογιστικά και
προϋπολογιστικά. Τι υπάρχει; Ποιο είναι το αντίστοιχο; Ας κάνουµε µια συζήτηση γι’ αυτό.
Αυτή η τροπολογία έρχεται ξαφνικά νύχτα να λύσει ένα θέµα
που δεν θα λυθεί αύριο το πρωί. Γιατί δεν φέρνετε ένα ωραίο νοµοσχέδιο, αν έχετε τα στοιχεία κι εµείς µε αυτά να την ψηφίζαµε;
Αλλά έτσι, πώς; Χωρίς κανένα στοιχείο; Όταν έχουν ψηφιστεί
τρεις νόµοι µέχρι τώρα που αφορούν αυτή τη διαδικασία, τη µεταφορά, δηλαδή της φορολογικής κατοικίας και άρα και της πε-
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ριουσίας; Νοµίζω ότι αυτό είναι εµφανές. Η Κυβέρνηση θα µπορούσε να την αποσύρει. Δεν χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Αλεξιάδης έχει τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σέβοµαι τους ανθρώπους που έχουν αρχές. Σέβοµαι τον κ.
Σταϊκούρα και τον κ. Βεσυρόπουλο και για τη γενικότερη πολιτική
του δράση, αλλά και γι’ αυτή την αρχή που έχει πει, ότι δεν κάνει
δεκτές βουλευτικές τροπολογίες.
Εγώ προτείνω εµείς οι υπόλοιποι να συνεννοηθούµε και να
πούµε ότι δεν µπορούµε να συναινούµε σε αυτή τη διαδικασία
των συνεχών τροπολογιών που ευτελίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Πρέπει να συνεννοηθούµε ότι κι εµείς έχουµε αρχές και ότι
αν ξαναέρθει η τροπολογία έξω από την Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων, θα αποχωρούµε και θα σας αφήνουµε µόνους σας
να την ψηφίζετε. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Δεν έχω άλλο πολιτικό επιχείρηµα να σας πείσω.
Τρία σηµεία θέλω να επισηµάνω σε αυτά που είπατε.
Όταν σας κάναµε κριτική ότι κανένας φορέας δεν στήριξε το
νοµοσχέδιο, αναφέρατε ότι η ΔΑΚΕ εφοριακών το στήριξε. Η
ΔΑΚΕ εφοριακών δεν είναι φορέας. Είναι µια συνδικαλιστική παράταξη. Όπως είδατε, οµόφωνα η οµοσπονδία τελωνειακών αποφασίζει απεργία. Αν οµόφωνα αποφασίζει απεργία αλλά
συµφωνεί µε το νοµοσχέδιο, τότε µπερδεύοµαι και δεν µπορώ
να πω κάτι άλλο.
Αλλά, πραγµατικά, να σας θυµίσω ότι η πρόεδρος της οµοσπονδίας εφοριακών, η αγαπητή Ειρήνη Υφαντή είναι στέλεχος
της ΔΑΚΕ εφοριακών και ήρθε εδώ και µας εξήγησε ότι διαφωνεί
µε το νοµοσχέδιο.
Δεύτερον, υπάρχει µια καταγγελία από την οµοσπονδία τελωνειακών ότι το νοµοσχέδιο γράφτηκε όχι από Έλληνες δηµοσίους υπαλλήλους. Ακούσατε την καταγγελία στην επιτροπή. Σας
ζήτησα στην οµιλία µου να µας φέρετε το έγγραφο έναρξης από
κάποια διεύθυνση. Κάποια διεύθυνση ξεκίνησε και έστειλε ένα
email κάπου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σας απάντησα. Τα ίδια πάλι;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Φέρτε το µας αυτό, για να πειστούµε
και εµείς ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλό πράγµα είναι. Μας δίνετε τόσα και τόσα.
Για την τροπολογία που φέρατε, συγχαρητήρια. Βοηθάει πάρα
πολύ τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις αυτό για τις εταιρείες ειδικού σκοπού. Είναι πραγµατικά καθοριστική η συµβολή
για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι ενθουσιασµένες
όλες από αύριο.
Σε ό,τι αφορά τις ρυθµίσεις για τα δηµόσια ανταλλάξιµα ακίνητα, τα πρώην δασικά ακίνητα, αυτά που ανήκουν σε ιδιωτική
περιουσία, πολύ σωστά λύνετε τα προβλήµατα. Πολύ σωστά λύνετε προβλήµατα που υπάρχουν πάνω από έναν αιώνα. Αλλά
γιατί µόνο σε αυτές τις περιοχές;
Δεσµευθείτε σήµερα ότι θα έρθει το επόµενο χρονικό διάστηµα µια οριζόντια διάταξη που θα λύνει όλα τα προβλήµατα
στα ανταλλάξιµα, στα πρώην δασικά ακίνητα, σε όλα αυτά τα ζητήµατα που ταλαιπωρούν δηµόσια και ιδιωτική…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τι κάνατε τόσα χρόνια εσείς;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Εµείς κυβερνήσαµε λίγα χρόνια σε
σχέση µε εσάς που είστε από το 1945 και µετά στην εξουσία. Ας
µην ανοίγουµε τέτοιες κουβέντες τέτοια ώρα, γιατί θα καθυστερήσουµε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Πασχαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Μετά από διεξοδική συζήτηση που
προηγήθηκε σχετικά µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου για το µισθολόγιο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ όσο και για τις διατάξεις του
Υπουργείου Εργασίας, θα ήθελα να επισηµάνω κι εγώ µε τη
σειρά µου κάποιες καίριες διατάξεις µεγάλης σπουδαιότητας.
Πιο συγκεκριµένα, µε την παρούσα τροπολογία η Κυβέρνηση
στοχεύει στην αντιµετώπιση δύο κρίσιµων ζητηµάτων, αφ’ ενός
προς ανακούφιση χιλιάδων ασφαλισµένων eΕΦΚΑ που έχουν
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υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, αφ’ ετέρου επιδεικνύοντας
γρήγορα αντανακλαστικά. Προχωρά στη λήψη έκτακτων µέτρων
στήριξης και διευκόλυνσης της αγοράς εργασίας, προκειµένου
να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδηµίας του COVID.
Οι προαναφερθείσες ρυθµίσεις αναδεικνύουν για µια ακόµη
φορά την ετοιµότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες που έχει επιβάλει η οικονοµική κρίση, προβαίνοντας από την αρχή σε ενέργειες ανακούφισης αλλά και διάσωσης εργαζοµένων, επιχειρήσεων και
αδυνάµων συµπολιτών µας, µε στρατηγικό σχεδιασµό, αναδιαρθρώσεις, µεταρρυθµίσεις και παρεµβάσεις που αναδοµούν την
κοινωνία. Λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα που θα σηµατοδοτήσουν την ανάκαµψη και την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους, και αυτούς που ήταν
στην Αίθουσα και αυτούς που ήταν εκτός Αιθούσης, για τις πολύ
χρήσιµες παρεµβάσεις και παρατηρήσεις
Όπως είπα και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής µου, ενσωµατώσαµε παρατηρήσεις που ακούσαµε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης στην επιτροπή και χαίροµαι που ένας συνάδελφος, ο
κ. Σκανδαλίδης, είπε ότι αυτές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,
βεβαίως µε την παρατήρηση ότι δεν είναι αρκετές και δεν αλλάζουν τον πυρήνα που, κατά την άποψή του ΚΙΑΝΛ, θα έπρεπε να
ήταν διαφορετικός.
Για την διάταξη που κάναµε για τα family offices, θέλω να σας
πω ότι όλα θέλουν έναν βαθµό ωρίµανσης, κι εγώ ο ίδιος έχω
δώσει στοιχεία απολογιστικά του πώς λειτουργούν αυτές οι διατάξεις από το 2019 µέχρι σήµερα. Είπα στην τοποθέτησή µου ότι
είµαι στη διάθεσή σας αυτά τα στοιχεία σε τακτά χρονικά διαστήµατα να τα επικαιροποιούµε και να σας τα παρουσιάζω.
Τώρα, ως προς την ειρωνεία, κύριε Αλεξιάδη, ότι «αυτό που
κάνετε σιγά τι είναι για τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις»,
θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι στην ίδια τροπολογία υπάρχει
διάταξη που αυτές οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις δεν θα
πληρώσουν ενοίκιο τον Μάρτιο. Αυτό κάνουµε γι’ αυτές επιχειρήσεις, όταν εσείς δεν είχατε καµµία αναφορά στα ενοίκια ούτε
στο «Μένουµε Όρθιοι I» ούτε στο II ούτε σε όποια άλλα είχατε
πει. Άρα, όχι ειρωνεία για µια τροπολογία που το επόµενο άρθρο
αυτού που αναφέρετε, είναι ακριβώς να µην πληρώσουν ενοίκια
αυτές οι µικρές επιχειρήσεις στο λιανεµπόριο, την εστίαση και
άλλους χώρους.
«Γιατί δεν φέρνετε οριζόντια διάταξη;». Διότι υπάρχουν κάποιοι
νοµικοί περιορισµοί που µας επιβάλλουν να πηγαίνουµε περίπτωση -περίπτωση. Ναι, θα θέλαµε να είναι πιο ώριµες περισσότερες υποθέσεις, αλλά βλέπετε ότι ερχόµαστε να τα
αντιµετωπίσουµε.
Ήρθαµε την προηγούµενη φορά να αντιµετωπίσουµε τον Σαρωνικό και τη Λαυρεωτική. Θυµάστε ότι είχαµε την ακρόαση φορέων και είχαµε και τους δηµάρχους. Θυµάστε που οι δήµαρχοι
έλεγαν «µισή πρόταση είναι, γιατί δεν την βάζετε;» Εσείς γιατί
δεν τη βάλατε πέντε χρόνια;
Αντιλαµβάνεστε ότι το θέµα είναι πολύ πιο πολύπλοκο, πολύ
πιο πολυσύνθετο και θέλει προσοχή, και θα το επαναλαµβάνω,
όποτε νοµοθετούµε γι’ αυτά τα θέµατα -θα το τονίσω- θέλει
ασφάλεια. Γι’ αυτό πηγαίνουµε περίπτωση-περίπτωση. Είναι µια
δύσκολη άσκηση την οποία προσπαθούµε να υλοποιήσουµε.
Στην αναφορά σας για το αν το έγραψαν κάποιοι άλλοι, και
µόνο το γεγονός ότι υποβάλαµε αρκετές νοµοτεχνικές παρατηρήσεις και παρεµβάσεις ουσιαστικές, όπως είπε ο κ. Σκανδαλίδης -θα το επαναλάβω για να είµαι δίκαιος απέναντί του- που δεν
αλλάζουν τον πυρήνα του νοµοσχεδίου αλλά είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση, αποδεικνύουν ότι σε αντιδιαστολή µε εσάς
που σας έρχονταν επί πέντε χρόνια τα νοµοσχέδια απ’ έξω, εµείς
νοµοθετούµε.
Η τελευταία παρατήρηση πάλι προς εσάς, κύριε Αλεξιάδη. Περίµενα σε όλη τη συνεδρίαση, να δω το δικό σας σχέδιο που θα
είχατε υποβάλει στους θεσµούς, στα κόµµατα και το Κοινοβούλιο
για το µισθολόγιο, το βαθµολόγιο και την αξιολόγηση της ΑΑΔΕ,
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όπως είχατε δεσµευτεί από τον Μάρτιο του 2017 µέχρι το καλοκαίρι του 2019.
Ο κ. Τσακαλώτος έφυγε, δεν έκανε καµµία αναφορά σε αυτό.
Εσείς δεν κάνατε καµµία αναφορά. Συνεπώς, απορώ τι είχατε
υποσχεθεί επί δύο χρόνια, όταν δεν είχατε γράψει µία γραµµή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, να κλείσουµε µε τον κ. Υφυπουργό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονοµικών, αλλά και σήµερα
στην Ολοµέλεια, είχαµε τη δυνατότητα να αναλύσουµε τη στόχευσή του, αλλά και τις ειδικές ρυθµίσεις και διατάξεις που διέπουν το νέο µισθολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων.
Η κοινωνία αντιλαµβάνεται πλέον ότι η δαιµονοποίηση διαδικασιών όπως ο τρόπος εφαρµογής της αξιολόγησης δεν µπορεί
να συνεχιστεί. Η υψηλή απόδοση, η επίτευξη στόχων, η βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη πρέπει να συνδέονται µε την αξιολόγηση, η οποία αποτελεί το δοµικό και καινοτόµο στοιχείο του
νέου µισθολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Αν
θέλουµε να έχουµε έναν δηµόσιο τοµέα, ένα κράτος υψηλών
απαιτήσεων και προσδοκιών, η βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη πρέπει να συνδεθεί µε αδιάβλητες διαδικασίες διαρκούς
αξιολόγησης.
Το νοµοσχέδιο, που αποτελεί µνηµονιακή δέσµευση της προηγούµενης κυβέρνησης, συνδέει το µισθολόγιο της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µε τις ανάγκες της νέας εποχής. Ισχύει
το ενιαίο µισθολόγιο, όπως εφαρµόζεται σε όλον τον δηµόσιο
τοµέα, το οποίο, όπως είπα, δεν αλλάζει και δεν µεταβάλλεται.
Το νέο στοιχείο είναι ότι στον καθορισµό των ειδικών µισθολογικών απολαβών υπεισέρχονται νέοι παράγοντες και κριτήρια,
όπως το ειδικό βάρος του πεδίου ευθύνης και των καθηκόντων
κάθε υπαλλήλου και ο δείκτης αποτελεσµατικότητας σε σχέση
µε τους στόχους που τίθενται.
Θεσπίζεται ειδική µισθολογική απολαβή που συµψηφίζει την
υφιστάµενη προσωπική διαφορά και το τυχόν επίδοµα θέσης ευθύνης που λαµβάνουν σήµερα οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Η ειδική µισθολογική απολαβή χορηγείται βάσει του περιγράµµατος θέσης εργασίας και συνδέεται
µε το πεδίο ευθύνης και τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου στη θέση
εργασίας που κατέχει. Η σύνδεση ενός µέρους της αµοιβής µε
το περίγραµµα θέσης εργασίας είναι η βασική αρχή αυτού του
νοµοσχεδίου και του νέου συστήµατος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού.
Επαναλαµβάνω, ώστε να γίνει από όλους κατανοητό ότι ως
αρχή δεν εισάγεται για πρώτη φορά µε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο.
Προβλέπεται ήδη στο άρθρο 17 του ν.4354/2015, όπου αναφέρεται ρητά το εξής: «Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος…», δηλαδή στους υπαλλήλους όλου του
δηµοσίου, «…δύναται να χορηγείται αµοιβή η οποία συνδέεται
µε την περιγραφή και αξιολόγηση της θέσης εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω αµοιβής είναι η
αναλυτική περιγραφή, βαθµολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων
εργασίας του κάθε φορέα». Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου
άρθρου προβλέπεται ότι: «Το ύψος της αµοιβής της προηγούµενης παραγράφου συµψηφίζεται µε την προσωπική διαφορά». Συνεπώς, είναι πλέον σαφές ότι οι βασικές αρχές αυτού του
νοµοσχεδίου ήδη έχουν τεθεί µέσω προηγούµενου νόµου για
όλο το δηµόσιο.
Τα νέα δεδοµένα στο µισθολόγιο που έχουν σαφές και ξεκάθαρο µεταρρυθµιστικό πλαίσιο είναι τα εξής.
Πρώτον, η σύνδεση των οικονοµικών απολαβών των υπαλλήλων όχι µόνο µε το επίπεδο σπουδών, την προϋπηρεσία και την
οικογενειακή κατάσταση, αλλά και µε βάση το πεδίο ευθύνης και
τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου στη θέση εργασίας που κατέχει.
Δεύτερον, η ένταξη του συνόλου των αποδοχών στον προσδιορισµό της σύνταξης. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σηµαίνει ότι
η ενσωµάτωση της προσωπικής διαφοράς στο µισθό θα συνδεθεί και µε µία σηµαντική αύξηση στο ποσό που θα πάρει ως σύν-
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ταξη ο σηµερινός εργαζόµενος.
Τρίτον, παύει πια να υπάρχει ο µηχανισµός της προσωπικής
διαφοράς που οδηγούσε τις αποδοχές των υπαλλήλων στη στασιµότητα, αφού οι µισθολογικές ωριµάνσεις ήταν µόνο ονοµαστικές και δεν συνιστούσαν ουσιαστική αύξηση του µισθού.
Τέταρτον. Οι νέοι υπάλληλοι που δεν λαµβάνουν σήµερα την
προσωπική διαφορά θα αµείβονται µε µισθό αντίστοιχο µε τα καθήκοντα τους όπως και οι παλαιότεροι συνάδελφοί τους.
Πέµπτον, η δυνατότητα προσαύξησης του επιδόµατος για την
υπηρέτηση υπαλλήλων σε αποµακρυσµένες και παραµεθόριες
περιοχές που µπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ τον µήνα.
Έκτον, η διατήρηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, αλλά και των
οικογενειακών παροχών στον µισθό.
Έβδοµον, η σύνθεση των µισθολογικών απολαβών. Θα αποτελούνται από τον βασικό µισθό, τα επιδόµατα και την ειδική
αµοιβή της θέσης εργασίας που προβλέπεται από το πεδίο ευθύνης και τα καθήκοντα του.
Όγδοον, η καθιέρωση ειδικής αµοιβής θέσης εργασίας µε
βάση το πεδίο ευθύνης των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου η οποία
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αξιολόγηση. Θεσπίζονται δεκατρείς βαθµίδες, δεκατρείς βαθµοί θέσεων εργασίας
Και ένατον, η θέσπιση ετήσιου µπόνους όταν επιτυγχάνονται
οι στόχοι που ανατίθενται βάσει καθηκόντων, το οποίο αποτελεί
ανταµοιβή του προσωπικού για τη συνεισφορά του στην επίτευξη
των στόχων της αρχής.
Το ρυθµιστικό αυτό πλαίσιο για τη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη στηρίζεται στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι οι γνώσεις, η εµπειρία, η δηµιουργικότητα, η κριτική
σκέψη και η λήψη αποφάσεων, η αποτελεσµατικότητα και η εποπτεία. Όλα αυτά σε πλήρη συσχέτιση µε το πεδίο ευθύνης και τα
καθήκοντα κάθε υπαλλήλου.
Καθίσταται, επίσης, σαφές ότι η αξιολόγηση και η συµµετοχή
στις σχετικές διαδικασίες αποτελεί κριτήριο για την επιλογή προϊσταµένων. Τονίζω, όµως, ξανά ότι δεν επέρχεται καµµία µείωση
µισθού σε σχέση µε το προηγούµενο µισθολογικό καθεστώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 755 και ειδικό 115, που
κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών και στις ρυθµίσεις
που αυτή εµπεριέχει.
Το πρώτο άρθρο, αναφέρεται στα κίνητρα που παρέχονται για
εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
και εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλουµε ως
Κυβέρνηση για την παροχή φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων µε φορολογική κατοικία στο εξωτερικό. Υπήρξαν τρεις νοµοθετικές παρεµβάσεις σε
αυτή την κατεύθυνση:
Με τον ν.4646/2019, καθιερώθηκε ο θεσµός του διαµένοντος
µη κατοίκου, (non dom), για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων εξωτερικού οι οποίοι πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το εναλλακτικό καθεστώς
φορολόγησης του εισοδήµατός τους, αλλοδαπής προέλευσης.
Με τον ν.4714/2020, δόθηκαν κίνητρα στους συνταξιούχους
µε φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή να µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήµατος αλλοδαπής προέλευσης
µε φορολογικό συντελεστή 7% για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε
ετών και µε την απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Και µε τον ν.4758/2020, θεσπίστηκε απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50%
του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν στη χώρα µας για όσους µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
Στόχος δεν είναι µόνο η αύξηση των δηµόσιων εσόδων αλλά
και η δηµιουργία κινήτρων επαναπατρισµού σε όλους τους Έλληνες, ιδιαίτερα τους Έλληνες της νέας γενιάς που έφυγαν από
τη χώρα την περίοδο της κρίσης.
Με τη ρύθµιση του άρθρου 1 της τροπολογίας θεσπίζονται κίνητρα για τη δηµιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης
οικογενειακής περιουσίας, τα λεγόµενα family offices. Οι συγκε-
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κριµένες εταιρείες διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία παρέχοντας σύνθετες υπηρεσίες στους ενδιαφερόµενους. Για τον σκοπό
αυτό προβλέπεται να λειτουργούν ως ειδικά επενδυτικά σχήµατα
διαχείρισης των κεφαλαίων συγκεκριµένων φορολογουµένων
στα πλαίσια εξυπηρέτησης των αναγκών τους. Επισηµαίνεται ότι
οι εταιρείες αυτές δεν επιδιώκουν την εµπορική δραστηριοποίηση και την επίτευξη κέρδους.
Θέλουµε να προσελκύσουµε τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα
και ένα από τα κίνητρα που θεσπίζονται είναι ο ειδικός τρόπος
προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατός τους. Δηµιουργούµε ένα διαφανές και ξεκάθαρο πλαίσιο στο οποίο προσδιορίζεται επακριβώς ο σκοπός, το είδος των παρεχόµενων
υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Το όφελος
είναι προφανές. Είναι η ενίσχυση της οικονοµίας και της απασχόλησης.
Με το άρθρο 2, επιλύεται ένα χρόνιο πρόβληµα σχετικά µε το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων τα οποία απαλλοτριώθηκαν
υπέρ του Δήµου Σερρών για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων κατοίκων.
Με το άρθρο 3, δίνεται λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των
ακινήτων τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της
Κοινότητας Νέου Παντελεήµονα του Δήµου Δίου - Ολύµπου και
η παραχώρηση τους δεν είχε έως τώρα ολοκληρωθεί.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άρθρο 4. Επιλύει προβλήµατα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου στις θέσεις Ράχη και
Μαχάλα του οικισµού της Μαλεσίνας τα οποία δόθηκαν προς
αποκατάσταση σεισµοπαθών.
Με το άρθρο 5, τροποποιείται το θεσµικό πλαίσιο για την παροχή εκτιµητικών υπηρεσιών και επιδιώκεται η αποτελεσµατικότερη λειτουργία και τήρηση του Μητρώου Πιστοποιηµένων
Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών. Προσδιορίζεται το αντικείµενο των κλάδων εκπόνησης εκτιµήσεων, αλλά και οι υποχρεώσεις τους, ενώ προβλέπεται η παρέµβαση του πειθαρχικού
συµβουλίου πιστοποιηµένων εκτιµητών σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων. Προβλέπεται, επίσης, η καταχώριση των
εκθέσεων εκτιµήσεων ακινήτων στη βάση δεδοµένων, <Ψηφιακές Υπηρεσίες Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων>.
Με το άρθρο 6, παρατείνεται έως τις 30 Μαρτίου η ισχύς των
έκτακτων µέτρων για την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης κτηρίων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών και της
ΑΑΔΕ.
Με το άρθρο 7, η Κυβέρνηση λαµβάνει ένα ακόµα µέτρο στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας. Αναφέροµαι στην πλήρη
απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου και για τον µήνα Μάρτιο
για τις επιχειρήσεις που παραµένουν κλειστές µε κρατική εντολή.
Στο µέτρο συµπεριλαµβάνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεµπόριο, ακόµη και αυτές που λειτουργούν µε
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εµπορίου µε παράδοση
κατ’ οίκον, επιχειρήσεις της εστίασης που λειτουργούν ακόµα
και µε διανοµή προϊόντων σε πακέτο και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστηµα, επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισµού
και αθλητισµού, τα γυµναστήρια, τουριστικές επιχειρήσεις όπως
ξενοδοχεία, καταλύµατα και τουριστικά γραφεία, οι υπηρεσίες
µεταφορών, τα κοµµωτήρια και τα κέντρα αισθητικής. Όπως έχω
πει, διαρκώς επικαιροποιούµε, αξιολογούµε, επανεξετάζουµε τις
συνθήκες και θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη.
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Το τελευταίο άρθρο της τροπολογίας συνδέεται µε τη διαρκή
προσπάθεια της Κυβέρνησης να αντιµετωπίσει φαινόµενα λαθρεµπορίου καπνικών προϊόντων. Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση
το συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο για την αντιµετώπιση του
λαθρεµπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρου κατανάλωσης του άρθρου 6, του
ν.4410/2016, θα έχει την πλήρη αρµοδιότητα για την ανταλλαγή
πληροφοριών στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη
του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 761 ειδικό 118,
κατατέθηκε για να µη δηµιουργούνται νοµικές ασάφειες καθότι
έχει ήδη ψηφιστεί ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας ο οποίος τίθεται
σε εφαρµογή την 1η Μαρτίου του 2021. Οπότε, η αποσαφήνιση
επιβάλλεται προς άρση αµφιβολιών ως προς την εφαρµοστέα
διάταξη κατά τρόπον που εξασφαλίζει τη συστηµατική συνοχή
µεταξύ πτωχευτικού και αστικού δικονοµικού δικαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διαχειρίζεται
την οριακή κατάσταση που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία. Προχωρά στους εµβολιασµούς. Αντιµετωπίζει τις συνέπειες στην οικονοµία. Στηρίζει αυτούς που έχουν πληγεί. Διαµορφώνει τις
προϋποθέσεις για µια δυναµική επανεκκίνηση της οικονοµίας
µετά την άρση των περιορισµών.
Αυτή η προσπάθεια συντελείται µε τη στήριξη και την εµπιστοσύνη της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών στο πρόσωπο του
Πρωθυπουργού.
Σας ευχαριστώ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: «Μισθολόγιο και ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, είκοσι πέντε άρθρα, τέσσερις τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε
την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες,
καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρηθεί η ψήφος σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ
να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Οι θέσεις
των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Μισθολόγιο και ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 9

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 19

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

8499

Υπ. Τροπ. 755/115 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 756/116 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 760/117 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 761/118 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

8500

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μισθολόγιο και
ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Μισθολόγιο, ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 2 Ορισµός αποδοχών
Άρθρο 3 Μισθολογική κατάταξη
Άρθρο 4 Κατάταξη των υπαλλήλων σε µισθολογικά κλιµάκια
βασικού µισθού
Άρθρο 5 Ωρίµανση µισθολογικών κλιµακίων βασικού µισθού
Άρθρο 6 Προωθηµένη µισθολογική εξέλιξη
Άρθρο 7 Βασικός µισθός
Άρθρο 8 Οικογενειακή παροχή
Άρθρο 9 Επίδοµα αποµακρυσµένων - παραµεθορίων περιοχών
Άρθρο 10 Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Άρθρο 11 Ειδική αµοιβή και Βαθµός Θέσης Εργασίας
Άρθρο 12 Ελάχιστα όρια αποδοχών
Άρθρο 13 Αποζηµίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζηµίωση για εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
Άρθρο 14 Αµοιβές συλλογικών οργάνων και εκπαιδευτών
Άρθρο 15 Βραβείο Επίτευξης Στόχων
Άρθρο 16 Ανώτατο όριο αποδοχών
Άρθρο 17 Έλεγχος µισθοδοσίας
Άρθρο 18 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
Άρθρο 19 Γενικές ρυθµίσεις για θέµατα αποδοχών
Άρθρο 20 Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 21 Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων της
Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 26 του
ν. 4389/2016
Άρθρο 22 Παύση και µετακίνηση προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν.
4389/2016
Άρθρο 23 Συστήµατα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού
της Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4389/2016
Άρθρο 24 Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25 Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης
οικογενειακής περιουσίας – Προσθήκη άρθρου 71Η στον ν.
4172/2013 – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
2859/2000
Άρθρο 26 Ρύθµιση για τα δηµόσια ανταλλάξιµα ακίνητα που
βρίσκονται εντός των οικοδοµικών τετραγώνων (Ο.Τ.) 182, 183,
184, 184Α του εγκεκριµένου µε το π.δ. της 31ης.7.1925 ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης των Σερρών
Άρθρο 27 Ρύθµιση για τα πρώην δασικά ακίνητα που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου µε το β.δ. της 15ης.8.1963 ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού Νέου Παντελεήµονα Πιερίας
Άρθρο 28 Ρυθµίσεις για ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου και βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου µε
το β.δ. της 29ης.7.1894 ρυµοτοµικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη
και Μαχάλα» Μαλεσίνας, που συστάθηκε δυνάµει του νόµου
ΡΜΘ’ της 5ης.1.1866 «περί συνοικισµών» προς αποκατάσταση
σεισµοπαθώνΆρθρο 29 Ρυθµίσεις για το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών - Τροποποίηση της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013
Άρθρο 30 Παράταση ισχύος έκτακτων µέτρων για την εξασφά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λιση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης, φύλαξης κτιρίων και προθεσµιών δηµοσίων συµβάσεων
Άρθρο 31 Επέκταση της απαλλαγής µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
Άρθρο 32 Διατάξεις εφαρµογής του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού - Τροποποίηση του άρθρου 28Α του ν. 4758/2020
Άρθρο 33 Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας
Άρθρο 34 Προκαταβολή σύνταξης - Προσθήκη άρθρου 7Α
στον ν. 4387/2016
Άρθρο 35 Προστατευόµενα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2643/1998
Άρθρο 36 Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Άρθρο 37 Μέτρα στήριξης εργαζοµένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυµάτων δωδεκάµηνης λειτουργίας- Τροποποίηση
του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020
Άρθρο 38 Υπηρεσίες ενηµέρωσης του κοινού
Άρθρο 39 Οικονοµική ενίσχυση διανοµέων κινηµατογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων - Τροποποίηση
του άρθρου 70 του ν. 4745/2020
Άρθρο 40 Παράταση του µηχανισµού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 41 Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4756/2020
Άρθρο 42 Επέκταση οικονοµικής στήριξης καλλιτεχνών - Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 4764/2020
Άρθρο 43 Έκτακτη αποζηµίωση εποχικά εργαζοµένων του
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωµα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
Άρθρο 44 Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση
του άρθρου 32 του ν. 4756/2020
Άρθρο 45 Χρήση µέσων Τ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις και οµοσπονδίες - Παράταση θητειών καταστατικών οργάνων αθλητικών
ενώσεων
Άρθρο 46 Παράταση της θητείας της Ολοµέλειας της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ
ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 48 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Μισθολόγιο Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι µόνιµοι και δόκιµοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, οι οποίοι
υπηρετούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
καθώς και οι µετακλητοί υπάλληλοι και οι σύµβουλοι και οι συνεργάτες του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κατά το άρθρο 24 του ν.
4389/2016 (Α’ 94).
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ο Διοικητής της
Α.Α.Δ.Ε., ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο εµπειρογνώµονας του Συµβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε..
Άρθρο 2
Ορισµός αποδοχών
Οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων αποτελούνται
από τον βασικό µισθό του άρθρου 7, τα επιδόµατα και τις παροχές των άρθρων 8, 9 και 10, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, την ειδική αµοιβή του άρθρου 11, καθώς και την
προσωπική διαφορά του άρθρου 12.
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Άρθρο 3
Μισθολογική κατάταξη
1. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:
α. Σε µισθολογικά κλιµάκια βασικού µισθού, σύµφωνα µε την
κατηγορία εκπαίδευσης των υπαλλήλων και την προϋπηρεσία
τους σε φορείς του Δηµοσίου.
β. Σε Βαθµούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.), σύµφωνα µε τη Θέση
Εργασίας (Θ.Ε.) των υπαλλήλων του άρθρου 11.
2. Η ανωτέρω κατάταξη των υπαλλήλων σε µισθολογικά κλιµάκια και βαθµούς θέσης εργασίας δεν επηρεάζεται από τον
κλάδο, στον οποίο ανήκει η θέση τους.
Άρθρο 4
Κατάταξη των υπαλλήλων σε µισθολογικά κλιµάκια
βασικού µισθού
1. Τα Μισθολογικά Κλιµάκια βασικού µισθού (Μ.Κ.) των υπαλλήλων των κατηγοριών:
α) Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) µε πτυχίο ή δίπλωµα
πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών αλλοδαπής,
β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µε πτυχίο ή δίπλωµα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή
ισότιµο σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
γ) Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), και
δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), ορίζονται ως εξής:
Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε.
και Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε.. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε.
εξελίσσονται σε αυτά µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό
το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. µε εισαγωγικό το
Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13.
Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στη Δ.Ε. κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά µε
απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή µε τον απαιτούµενο από τις οικείες
διατάξεις χρόνο εµπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας.
2. α. Κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µετά τη λήψη
του πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο
(2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος κατά έξι (6) Μ.Κ..
β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της περ. α’ πραγµατοποιείται µόνο
όταν το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι
συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως
προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση ή
την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισµό της υπηρεσίας. Για τη συνδροµή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρµόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο.
Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από
την ειδική τριµελή επιτροπή της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 9
του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Η νέα κατάταξη και τα οικονοµικά αποτελέσµατά της ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για
τους υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται ή διορίζονται στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) από την
1η.3.2017 και µετά και οι οποίοι κατείχαν συναφή µεταπτυχιακό
ή διδακτορικό τίτλο πριν την ηµεροµηνία της µετάταξης ή του
διορισµού τους στην Αρχή, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της
αναγνώρισης της συνάφειας ισχύουν από την ηµεροµηνία της
µετάταξης ή του διορισµού τους.
γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας όπου ανήκουν µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση
αυτών που αποφοίτησαν µε άριστα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη µισθολογική τους εξέλιξη.
δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περ.
α’ και γ’, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα Μ.Κ. που προβλέπονται
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για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
3. Οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και ο Διευθυντής του
Γραφείου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας
Π.Ε..
4. Οι σύµβουλοι, οι συνεργάτες του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
καθώς και οι µετακλητοί υπάλληλοι, κατά το άρθρο 24 του ν.
4389/2016 (Α’ 94), κατατάσσονται ως εξής: (α) οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους, (β)
οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, (γ) οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, κατατάσσονται στο
Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους, (δ) οι κάτοχοι τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατατάσσονται στο Μ.Κ. 11 της Δ.Ε. κατηγορίας.
5. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πάγιας και
περιοδικής έµµισθης εντολής στις οργανικές µονάδες της
Α.Α.Δ.Ε., κατατάσσονται ως εξής:
α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε. κατηγορίας,
β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας,
και
γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε. κατηγορίας.
Για τους ανωτέρω δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 5.
6. Ο διοριζόµενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία µε το
εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγορίας στην οποία
ανήκει ή στο µισθολογικό κλιµάκιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 5
Ωρίµανση µισθολογικών κλιµακίων βασικού µισθού
1. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο βασικού
µισθού του άρθρου 4, απαιτείται υπηρεσία, ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) υπηρεσία
τριών (3) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο βασικού µισθού.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) υπηρεσία
δύο (2) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο βασικού µισθού.
2. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο
µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει
συµπληρωθεί ο καθορισµένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο
µισθολογικό κλιµάκιο.
3. Η κατά την παρ. 2 εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται µε πράξη
του αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου.
4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των
υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 4, λαµβάνεται
η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου
7 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και στους θεσµούς και τα όργανα της Ε.Ε.,
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται
µε µειωµένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται στη µισθολογική
εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθµού των
ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο
κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισµό της αναγνωριζόµενης
κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας, το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ηµέρες, ο µήνας για είκοσι πέντε (25) ηµέρες και η
εβδοµάδα για έξι (6) ηµέρες εργασίας.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών της περ. α), είναι να µην έχουν χρησιµοποιηθεί για τη χορήγηση καµίας άλλης οικονοµικής παροχής ή για την
αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγµατοποιείται
µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου
οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραί-
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τητων δικαιολογητικών. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται ή διορίζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από την 1η.3.2017 και µετά,
και οι οποίοι είχαν προϋπηρεσία σε φορείς της περ. α) της παρ.
4, πριν την ηµεροµηνία της µετάταξης ή του διορισµού τους στην
Α.Α.Δ.Ε., τα οικονοµικά αποτελέσµατα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας ισχύουν από την ηµεροµηνία της µετάταξης ή του διορισµού τους.
Άρθρο 6
Προωθηµένη µισθολογική εξέλιξη
1. Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις
σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθµολογούνται σε τρεις (3) συναπτές ετήσιες αξιολογικές περιόδους µε
βαθµολογία ίση ή ανώτερη του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%),
δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη µισθολογική κλίµακα της
κατηγορίας τους, λαµβάνοντας ένα (1) επιπλέον µισθολογικό κλιµάκιο βασικού µισθού.
2. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, βαθµολογείται ως ανεπαρκής για την υπηρεσία, διερευνάται η δυνατότητα εφοδιασµού του µε επιπλέον κίνητρα
επιµόρφωσης ή άλλων δράσεων βελτίωσης της απόδοσής τους.
Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από τρεις (3) ετήσιες συναπτές αξιολογήσεις, δύναται να αναστέλλεται η αυτόµατη µισθολογική του εξέλιξη. Η ως άνω αναστολή έχει µέγιστη
διάρκεια έως ένα (1) έτος. Η σχετική απόφαση αναστολής είναι
πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένη και υπόκειται σε ένσταση
που εξετάζεται από τα υπηρεσιακά συµβούλια της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
Άρθρο 7
Βασικός µισθός
1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μισθολογικού Κλιµακίου
(Μ.Κ.) 1 της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.
Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας
αυτής διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο
Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των
επτακοσίων ογδόντα (780) ευρώ µε τον συντελεστή 0,0551.
Το προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο
ευρώ.
2. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) προσδιορίζονται µε βάση
το ποσό των επτακοσίων ογδόντα (780) ευρώ, πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµενοι
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:

νειακή παροχή, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση των
υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή µε τέκνα µε αναπηρία ποσοστού τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) που τα καθιστά ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος, η παροχή
ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εβδοµήντα
(70) ευρώ για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ για τρία
(3) τέκνα, σε εκατόν εβδοµήντα (170) ευρώ για τέσσερα (4)
τέκνα, µε προσαύξηση εβδοµήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον
τέκνο.
Η παροχή του προηγούµενου εδαφίου δεν χορηγείται σε
υπάλληλο µε τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήµατα, είτε από την
άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος, είτε από άλλη πηγή και
υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση, στην οποία το δηλωθέν εισόδηµα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου.
Σε αυτήν την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονοµικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η
υπέρβαση του ως άνω ορίου. Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το δέκατο
όγδοο έτος της ηλικίας ή το δέκατο ένατο έτος, εφόσον φοιτούν
στη µέση εκπαίδευση.
2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα µεταλυκειακής εκπαίδευσης, δηµόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται µόνο, κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθµού, για την
απονοµή των τίτλων σπουδών, εξαµήνων, που προβλέπεται από
τον οργανισµό του κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καµία περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους
της ηλικίας τους.
3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συµπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα γέννησης των παιδιών
θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειµένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού
ή σπουδαστικού έτους.
Άρθρο 9
Επίδοµα αποµακρυσµένων - παραµεθορίων περιοχών
1. Το επίδοµα των αποµακρυσµένων - παραµεθορίων περιοχών
όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4354/2015 (Α’
176) εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους στο ίδιο
ύψος και µε τις ίδιες προϋποθέσεις.
2. Η χορήγηση του επιδόµατος της παρ. 1 συνδέεται µε την
πραγµατική άσκηση καθηκόντων στις υπηρεσίες των περιοχών
αυτών. Ειδικότερα, η προσαύξηση, σύµφωνα µε την απόφαση
της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 25, χορηγείται υπό την προϋπόθεση της υποχρεωτικής παραµονής στην ίδια υπηρεσία για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) ετών και όχι περισσότερο
από έξι (6) έτη, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων,
οι οποίες προβλέπουν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα υποχρεωτικής παραµονής στην ίδια υπηρεσία. Σε περίπτωση παραµονής
για διάστηµα µικρότερο των δύο (2) ετών, τα ποσά που χορηγήθηκαν, σύµφωνα µε την ίδια ως άνω απόφαση, αναζητούνται ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Άρθρο 10
Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγοριών διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο
Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του
ποσού των επτακοσίων ογδόντα (780) ευρώ µε τους ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια µε τον συντελεστή 0,0699 για τη Δ.Ε.
κατηγορία, 0,0530 για την Τ.Ε. κατηγορία και 0,0540 για την Π.Ε.
κατηγορία.
Άρθρο 8
Οικογενειακή παροχή
1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται µηνιαία οικογε-

1. Στους υπαλλήλους χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 12 του
άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και εφόσον πληρούνται οι
όροι και οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης.
2. Η χορήγηση του εν λόγω επιδόµατος συνδέεται µε την
πραγµατική άσκηση καθηκόντων.
Άρθρο 11
Ειδική αµοιβή και Βαθµός Θέσης Εργασίας
1. Στους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που υπάγονται στον παρόντα, χορηγείται ειδική
αµοιβή, πλέον του βασικού µισθού του άρθρου 7 και των επιδο-
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µάτων του παρόντος, η οποία συνδέεται µε την αξιολόγηση της
Θέσης Εργασίας (Θ.Ε.) που κατέχουν και την κατάταξη αυτής σε
Βαθµό Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) της παρ. 4. Προϋποθέσεις για
τη χορήγηση είναι αφενός η κατάρτιση ειδικού συστήµατος βαθµολογικής κατάταξης των Θ.Ε. της Α.Α.Δ.Ε., ο καθορισµός των
βαθµών του συστήµατος αυτού, η περιγραφή, αξιολόγηση και
κατάταξη των Θ.Ε. και αφετέρου η κατάταξη των υπαλλήλων
στους βαθµούς των Θ.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), περί Συστήµατος
Βαθµολογικής Κατάταξης.
2. Ο δόκιµος υπάλληλος λαµβάνει το εβδοµήντα πέντε τοις
εκατό (75%) της ειδικής αµοιβής κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας
και το ενενήντα τοις εκατό (90%) κατά το δεύτερο έτος. Μετά τη
µονιµοποίησή του ο υπάλληλος λαµβάνει το σύνολο της ειδικής
αµοιβής της παρ. 4.
3. Οι υπηρετούντες στο Γραφείο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οι
οποίοι κατατάσσονται στους βαθµούς ένα (1) έως έξι (6) της παρ.
4, λαµβάνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) της ειδικής αµοιβής
της παρ. 4.
4. Το αναφερόµενο στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 4389/2016 (Α’94) Σύστηµα Βαθµολογικής Κατάταξης, διαρθρώνεται σε Β.Θ.Ε.. Για την εφαρµογή του παρόντος, οι Β.Θ.Ε.
ορίζονται σε δεκατρείς (13). Η ειδική αµοιβή θέσης εργασίας ανά
Β.Θ.Ε. διαµορφώνεται ως εξής:
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υπαλλήλου σε νέα Θέση Εργασίας (Θ.Ε.) ή σε υπηρεσίες εκτός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συνολικές
µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούταν, πριν
την ισχύ του παρόντος, η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική, προκειµένου, µε την επιφύλαξη της παρ. 3, ο υπάλληλος
να µη λάβει συνολικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από
αυτές που δικαιούταν πριν την ισχύ του παρόντος. Για τους
υπαλλήλους, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
είναι αποσπασµένοι σε άλλους φορείς, ως µηνιαίες αποδοχές
λογίζονται αυτές που λαµβάνουν στην οργανική τους θέση στην
Α.Α.Δ.Ε., πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς της παρ. 1
κατά την αρχική κατάταξη δεν λαµβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή, το επίδοµα παραµεθορίου, το επίδοµα ανθυγιεινής
εργασίας, καθώς και η ειδική αµοιβή του άρθρου 11 σε ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%).
3. Για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς της παρ. 1
σε µετακινήσεις για οποιαδήποτε αιτία σε νέα χαµηλότερη Θ.Ε.
δεν λαµβάνονται υπόψη το επίδοµα θέσης ευθύνης του άρθρου
16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η οικογενειακή παροχή, το επίδοµα
παραµεθορίου, το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η
ειδική αµοιβή του άρθρου 11 σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%).
4. Σε περίπτωση µετακίνησης, απόσπασης, µετάθεσης ή µετάταξης υπαλλήλου από άλλον φορέα προς την Α.Α.Δ.Ε., ο υπάλληλος λαµβάνει αποδοχές µε βάση τις διατάξεις του παρόντος.
Σε περίπτωση που προκύψουν συνολικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος πριν τη µετακίνησή του, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον
υπολογισµό της νέας προσωπικής διαφοράς δεν λαµβάνονται
υπόψη το επίδοµα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του
ν. 4354/2015, η οικογενειακή παροχή, το επίδοµα παραµεθορίου,
το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η ειδική αµοιβή του
άρθρου 11 σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
5. Η προσωπική διαφορά του παρόντος συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην
της χορήγησης της οικογενειακής παροχής, του επιδόµατος παραµεθορίου και του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας. Σε περίπτωση διαµόρφωσης του ύψους των αποδοχών κάτω του ορίου
της παρ. 1, η προσωπική διαφορά προσαρµόζεται αναλόγως.
Άρθρο 13
Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζηµίωση για εργασία προς
συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου

5. Η ειδική αµοιβή θέσης εργασίας ανά Β.Θ.Ε. καταβάλλεται
στον υπάλληλο µε την προϋπόθεση της συµµετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις σχετικές περί
αξιολόγησης των υπαλλήλων νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Στην περίπτωση µη συµµετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, καταβάλλονται στον υπάλληλο, από τον µήνα
που ακολουθεί τον µήνα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, στην οποία δεν συµµετείχε ο υπάλληλος, και µέχρι και
τον µήνα ολοκλήρωσης της διαδικασίας της επόµενης ετήσιας
αξιολόγησης, οι αποδοχές των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του παρόντος και του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) υπό τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και η προσωπική διαφορά του
άρθρου 12 υπό τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
Άρθρο 12
Ελάχιστα όρια αποδοχών
1. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις του παρόντος προκύψουν, κατά την αρχική κατάταξη ή κατόπιν µετακίνησης του

1. Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου.
α. Η καθιέρωση µε αποζηµίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται µόνο για
την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η ανακατανοµή των πιστώσεων του προϋπολογισµού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες είναι δυνατή µε βάση τον ν.
4270/2014, το π.δ. 54/2018
(Α’ 103) και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
β. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάµηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης µεταξύ των δύο (2) εξαµήνων µέσα στο
έτος, ως εξής:
(βα) Για απογευµατινή υπερωριακή εργασία µέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
(ββ) Ο αριθµός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του
πενθηµέρου και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται στο πλαίσιο των εγκεκριµένων
σχετικών πιστώσεων σύµφωνα µε την απόφαση της περ. β’ της
παρ. 4 του άρθρου 25 µέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και µέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες ανά υπάλληλο.
γ. Η ωριαία αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλή-
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λων που απασχολούνται σύµφωνα µε την παρούσα ορίζεται ως
εξής:
(γα) Για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και µέχρι
την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο.
(γβ) Η ωριαία αµοιβή για εργασία πέραν του πενθηµέρου, είναι
ίδια µε αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και µέχρι την 22η ώρα, προσαυξηµένη κατά είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%).
(γγ) Για νυκτερινή εργασία εργάσιµων ηµερών που παρέχεται
από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
(γδ) Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες:
(i) Από την 6η πρωϊνή µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο
αυξηµένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
(ii) Από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το ωροµίσθιο
αυξηµένο κατά σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
Το ωροµίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280)
του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.
Ο υπολογισµός πραγµατοποιείται µε βάση το µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας, σε συνάρτηση µε τα τυπικά προσόντα.
2. Αποζηµίωση για εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
α. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας µε αποζηµίωση κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες,
προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, είτε όλες τις
ηµέρες του µήνα, είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, µε
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της περ. α’ της παρ. 1 σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 25.
β. Η ωριαία αποζηµίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται
σύµφωνα µε την περ. α’ ορίζεται ως εξής:
(βα) για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών ίση µε το εξήντα
τοις εκατό (60%) του ωροµισθίου,
(ββ) για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες ίση µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%) του ωροµισθίου.
Άρθρο 14
Αµοιβές συλλογικών οργάνων και εκπαιδευτών
1. Τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά
όργανα, όπως επιτροπές και οµάδες εργασίας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πλην των αναφερόµενων
στην παρ. 2 τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις ή συστήνονται και συγκροτούνται µε διοικητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέλη τους. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
2. Στα µέλη των συλλογικών οργάνων τα οποία συγκροτούνται
µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης
έργων και δράσεων που κρίνονται ως µείζονος σηµασίας για την
επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της Α.Α.Δ.Ε.
και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα,
καθώς και των έργων και δράσεων στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας («Recovery and Resilience Facility»),
δύναται, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.
και θετικής γνώµης του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων, να καταβάλλεται
αποζηµίωση, η οποία ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ,
ανά συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η υποβολή του παραδοτέου έργου του αµειβόµενου συλλογικού οργάνου πραγµατοποιείται εντός των τεθεισών στην απόφαση συγκρότησης
προθεσµιών και εφόσον το συλλογικό όργανο λειτουργεί εκτός
του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Οι αµειβόµενες συνεδριάσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις

τέσσερις (4) τον µήνα και για χρονικό διάστηµα έως τεσσάρων (4)
µηνών. Η διάρκεια των ανωτέρω συλλογικών οργάνων δύναται να
παρατείνεται για διάστηµα έως δύο (2) επιπλέον µηνών µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας
υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και θετικής γνώµης του Γενικού Διευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε πλέον των δύο (2) αµειβόµενων συλλογικών οργάνων κατ’ έτος.
3. Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών των υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν µπορεί να υπερβαίνει το
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών µηνιαίων αποδοχών
της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών
υπολογίζεται κατά τον µήνα πραγµατοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
Άρθρο 15
Βραβείο Επίτευξης Στόχων
1. Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 23
και της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), η καταβολή
των βραβείων και της επιπλέον αµοιβής, αντίστοιχα, στους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
(εφεξής «Βραβείο Επίτευξης Στόχων»), γίνεται υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφόσον ο βαθµός επίτευξης
των τεθέντων στόχων των οργανικών µονάδων ή των υπαλλήλων,
αντίστοιχα, είναι ίσος ή µεγαλύτερος συνολικά του ενενήντα πέντε
τοις εκατό (95%) ή συνιστά λόγο ειδικής βράβευσης σύµφωνα µε
αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4389/2016.
2. Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων καταβάλλεται στον υπάλληλο
µε την προϋπόθεση της συµµετοχής του στη διαδικασία ετήσιας
αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις σχετικές περί αξιολόγησης των
υπαλλήλων νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
3. Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων δύναται να καταβάλλεται ετησίως και ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο για κάθε βαθµό ευθύνης ως
εξής:
α. Στον Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ ανώτατο όριο, η
ειδική αµοιβή του Βαθµού Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) του, πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,90 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) έως ενενήντα επτά τοις
εκατό (97%), πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα οχτώ τοις εκατό (98%) έως
ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 1,00 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο εκατό τοις
εκατό (100%). Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν
του εκατό τοις εκατό (100%) και έως το ποσοστό του εκατόν δέκα
τοις εκατό (110%) ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα για κάθε µια (1) ποσοστιαία
µονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
β. Στον Προϊστάµενο Διεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική
αµοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,86
σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα πέντε τοις εκατό
(95%) έως ενενήντα επτά τοις εκατό (97%), πολλαπλασιαζόµενη
µε συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα
οχτώ τοις εκατό (98%) έως ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και
πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,95 σε περίπτωση επίτευξης
στόχων στο εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση υπέρβασης
της στοχοθεσίας πέραν του εκατό τοις εκατό (100%) και έως το
ποσοστό του εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) ο συντελεστής της
πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα για
κάθε µια (1) ποσοστιαία µονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
γ. Στον Προϊστάµενο Υποδιεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική
αµοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,84
σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα πέντε τοις εκατό
(95%) έως ενενήντα επτά τοις εκατό (97%), πολλαπλασιαζόµενη
µε συντελεστή 0,87 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα
οχτώ τοις εκατό (98%) έως ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και
πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης
στόχων στο εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση υπέρβασης
της στοχοθεσίας πέραν του εκατό τοις εκατό (100%) και έως το
ποσοστό του εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) ο συντελεστής της
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πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα για
κάθε µια (1) ποσοστιαία µονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
δ. Στον Προϊστάµενο Τµήµατος κατ’ ανώτατο όριο η ειδική
αµοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,82
σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα πέντε τοις εκατό
(95%) έως ενενήντα επτά τοις εκατό (97%), πολλαπλασιαζόµενη
µε συντελεστή 0,85 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα
οχτώ τοις εκατό (98%) έως ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και
πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,91 σε περίπτωση επίτευξης
στόχων στο εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση υπέρβασης
της στοχοθεσίας πέραν του εκατό τοις εκατό (100%) και έως το
ποσοστό του εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) ο συντελεστής της
πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα για
κάθε µια (1) ποσοστιαία µονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
ε. Στους υπαλλήλους, κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αµοιβή του
Β.Θ.Ε. τους, πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,80 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)
έως ενενήντα επτά τοις εκατό (97%), πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,83 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από ενενήντα οχτώ
τοις εκατό (98%) έως ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) και πολλαπλασιαζόµενη µε συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση υπέρβασης της
στοχοθεσίας πέραν του εκατό τοις εκατό (100%) και έως το ποσοστό του εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα για
κάθε µια (1) ποσοστιαία µονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
Άρθρο 16
Ανώτατο όριο αποδοχών
Οι πάσης φύσεως αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, απολαβές
και σύνταξη, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του άρθρου
1, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου. Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται
το επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.
Άρθρο 17
Έλεγχος µισθοδοσίας
Η ευθύνη για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή του παρόντος ανήκει στους εκκαθαριστές αποδοχών των υπαλλήλων.
Άρθρο 18
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
1. Οφειλές υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές
ή αποζηµιώσεις εν γένει, δύναται να επιστρέφονται εφάπαξ
χωρίς προσαυξήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 123
του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143).
2. Η επιστροφή του καθαρού ποσού, συν την αναλογία του
φόρου, που έλαβε ο υπάλληλος, δύναται να γίνεται και µε παρακράτηση του ενός δέκατου (1/10) των καθαρών µηνιαίων αποδοχών του ή της σύνταξής του, εφόσον αυτός καταστεί
συνταξιούχος.
3. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παρ. 1, αυτά καταλογίζονται σύµφωνα
µε τον ν. 4270/2014.
4. Έφεση κατά των σχετικών πράξεων καταλογισµού ασκείται
σύµφωνα µε το άρθρο 80 του ν. 4129/2013
(Α’ 52). Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που δεν υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις, η έφεση ασκείται ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.
Άρθρο 19
Γενικές ρυθµίσεις για θέµατα αποδοχών
1. Η αξίωση του υπαλλήλου για αποδοχές αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας και παύει µε τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Δεν καταβάλλονται αποδοχές, όταν ο υπάλληλος από
υπαιτιότητά του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν µέρει.
2. Για τον υπολογισµό των αποδοχών ο µήνας λογίζεται για
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τριάντα (30) ηµέρες. Στις περιπτώσεις αποχής του υπαλλήλου
από τα καθήκοντά του, λόγω απεργίας, ο µήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ηµέρες. Σε περίπτωση απεργίας, στην έννοια της
οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των
µεικτών µηνιαίων αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόµενου, για κύρια και επικουρική
σύνταξη, αν η ηµέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιµη.
3. Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέσης σε διαθεσιµότητα δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του, πλην αυτών
που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του και
της ειδικής αµοιβής του άρθρου 11. Ο χρόνος διαθεσιµότητας
δεν λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη.
4. Ο υπάλληλος που τελεί σε κατάσταση αργίας δικαιούται το
ήµισυ των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται µε την
ενεργό άσκηση των καθηκόντων του και της ειδικής αµοιβής του
άρθρου 11. Ο χρόνος αργίας δεν λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη. Ειδικές διατάξεις παραµένουν σε ισχύ. Αν επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, οι αποδοχές που
καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστηµα της αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
5. Υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της
διαθεσιµότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης σχετικά µε το συνταξιοδοτικό του δικαίωµα στα καθήκοντά του δικαιούται πλήρεις
αποδοχές από την εκ νέου ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων του. Αν από οικείες διατάξεις προβλέπεται επιστροφή αποδοχών για την περίοδο που ο υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία,
αυτή δεν δύναται να περιλαµβάνει αποδοχές που συνδέονται µε
την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του και την ειδική αµοιβή
του άρθρου 11.
6. Αν ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του µετά από τη
θέση του σε διαθεσιµότητα µε υπαιτιότητα της υπηρεσίας, για
το διάστηµα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.
7. Αν επιβληθεί η πειθαρχική ποινή του προστίµου, αυτό υπολογίζεται επί των συνολικών µηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου,
αφαιρουµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.
8. Υπάλληλοι µερικής απασχόλησης ή εργαζόµενοι ως ωροµίσθιοι λαµβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης.
9. Υπάλληλοι, οι οποίοι µετατάσσονται, αποσπώνται ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε οποιονδήποτε τρόπο σε υπηρεσίες
εκτός της Α.Α.Δ.Ε.:
α) δεν λαµβάνουν την ειδική αµοιβή του άρθρου 11, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του παρόντος και
β) διατηρούν τυχόν προσωπική διαφορά που λάµβαναν στις
αποδοχές τους, η οποία προσαρµόζεται αναλόγως, προκειµένου
ο υπάλληλος να µη λάβει, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 12, συνολικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές
που δικαιούταν την προηγούµενη ηµέρα από την έναρξη ισχύος
των διατάξεων του παρόντος.
10. Υπάλληλοι, οι οποίοι:
α) λαµβάνουν άδεια άνευ αποδοχών και ο χρόνος της αδείας
τους δεν λογίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία, δεν λαµβάνουν αποδοχές για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια,
β) λαµβάνουν άδεια άνευ αποδοχών και ο χρόνος
της
αδείας τους λογίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία, δεν
λαµβάνουν αποδοχές για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια και, προκειµένου ο χρόνος της άδειας να αναγνωριστεί ως συντάξιµος,
ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α’ 210),
γ) δεν παρέχουν υπηρεσία στην Α.Α.Δ.Ε., για λόγους που σχετίζονται µε την χορήγηση των προβλεπόµενων στον Υπαλληλικό
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) αδειών µε αποδοχές, όπως ενδεικτικά, κανονικών, ειδικών, αναρρωτικών, µητρότητας, ανατροφής
τέκνου, υπηρεσιακής εκπαίδευσης, για επιστηµονικούς και επιµορφωτικούς λόγους και εξετάσεων, λαµβάνουν κανονικά κατά
τη διάρκεια της απουσίας τους την ειδική αµοιβή του άρθρου 11.
11. Υπάλληλοι, οι οποίοι αποσπώνται εκτός Α.Α.Δ.Ε., σύµφωνα
µε τα άρθρα 29 και 46 του ν. 4622/2019
(Α’ 133), ή σε γραφεία βουλευτών ή πολιτικών κοµµάτων, λαµβάνουν µε δήλωσή
τους είτε το σύνολο των αποδοχών και επιδοµάτων του Κεφαλαίου Α’ που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση στην

8506

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Α.Α.Δ.Ε., µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, είτε τις αποδοχές
του φορέα απόσπασης. Για την εφαρµογή του άρθρου 11 εφαρµόζονται ανάλογα η παρ. 4 του ίδιου άρθρου και οι παρ. 1, 2 και 3
του άρθρου 12 του παρόντος.
Η µισθοδοσία των υπαλλήλων της παρούσας βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του φορέα του οποίου τις αποδοχές επιλέγουν να λαµβάνουν οι υπάλληλοι ή τον τακτικό προϋπολογισµό
της Α.Α.Δ.Ε. κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι
αυτοί επιλέγουν να µισθοδοτούνται από την Α.Α.Δ.Ε., ο φορέας
υποδοχής οφείλει να καταβάλλει τυχόν επιδόµατα και αποζηµιώσεις, τα οποία προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και συναρτώνται µε την άσκηση των καθηκόντων τους.
12. Υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι αποσπώνται σε θέσεις µετακλητών υπαλλήλων ή συνεργατών στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, καθώς και στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού ή
οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα αιρετών Ο.Τ.Α. ή διορίζονται ή
αναλαµβάνουν θέση σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι ή
µέλη πλήρους απασχόλησης, µπορούν να επιλέγουν είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, µε τις προϋποθέσεις χορήγησής
τους, πλην της ειδικής αµοιβής του άρθρου 11, είτε τις αποδοχές
της θέσης στην οποία αποσπώνται, διορίζονται ή την οποία αναλαµβάνουν. Οι υπάλληλοι του πρώτου εδαφίου διατηρούν τυχόν
προσωπική διαφορά που λάµβαναν στις αποδοχές τους, η οποία
προσαρµόζεται αναλόγως, προκειµένου ο υπάλληλος να µη λάβει,
µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 12, συνολικές µηνιαίες
αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούταν την προηγούµενη ηµέρα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
13. Οι µετακλητοί υπάλληλοι του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4389/2016, µπορούν να παραιτούνται
από τις αποδοχές της θέσης τους µε υπεύθυνη δήλωσή τους.
Στους υπαλλήλους του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από τον
ιδιωτικό τοµέα, οι αποδοχές τους καταβάλλονται σε δεδουλευµένη βάση στο τέλος κάθε µήνα.
14. Για τη µισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 4 των
υπαλλήλων που µετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας
που είχε διανυθεί και λαµβανόταν υπόψη για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας.
Άρθρο 20
Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ως ειδικότερες κατισχύουν του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις
του παρόντος .
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση του ν. 4354/2015 ή άλλου νόµου,
η οποία συνεπάγεται ευµενέστερες µισθολογικές συνέπειες σε
σχέση µε τον παρόντα, πλην των άρθρων 11, 12 και 15, εφαρµόζεται και για τους υπαλλήλους που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 1.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 4
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα, τον
χρόνο υπηρεσίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και τον χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί
από την Α.Α.Δ.Ε., µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, πραγµατοποιείται
αρχική κατάταξη των υπαλλήλων σε θέσεις εργασίας και στους
βαθµούς θέσεων εργασίας του άρθρου 11.
5. Κατά το πρώτο έτος ισχύος του παρόντος, για την εφαρµογή
της παρ. 4 του άρθρου 11 και την καταβολή της ειδικής αµοιβής
στους υπαλλήλους, ως προϋπόθεση ορίζεται η συµµετοχή τους
στη διαδικασία αξιολόγησης που αφορά το έτος 2020.
6. α) Με την επιφύλαξη των παρ. 11 και 12 του άρθρου 19 και
κατ’ εξαίρεση της παρ. 9 του άρθρου 19, υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.
οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν εκτός

Α.Α.Δ.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των υπηρετούντων σε ιδιαίτερα
γραφεία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, λαµβάνουν, µε δήλωσή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η υπηρεσία τους, είτε τις
αποδοχές που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση στην
Α.Α.Δ.Ε., συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής αµοιβής του άρθρου
11 και εφαρµοζόµενων αναλόγως της παρ. 4 του άρθρου 11 και
των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 12, είτε τις αποδοχές του φορέα
στον οποίον υπηρετούν. Οι αποδοχές της οργανικής θέσης στην
Α.Α.Δ.Ε. παύουν να καταβάλλονται σε περίπτωση ανανέωσης της
υπηρεσίας µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβάλλονται υποχρεωτικά οι αποδοχές του φορέα στον οποίο υπηρετούν.
β) Η µισθοδοσία των υπαλλήλων της περ. α) βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισµό του φορέα του οποίου τις αποδοχές επιλέγουν
να λαµβάνουν οι υπάλληλοι.
γ) Οι υπάλληλοι που αποσπώνται σε φορέα εκτός Α.Α.Δ.Ε., µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαµβάνουν υποχρεωτικά τις
αποδοχές του φορέα απόσπασης, εφαρµοζόµενων των παρ. 1, 2
και 3 του άρθρου 12.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 21
Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Α.Α.Δ.Ε. –
Τροποποίηση του άρθρου 26
του ν. 4389/2016
Στο τέλος καθεµίας εκ των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) προστίθεται η λέξη «και», καθώς,
επίσης, και υποπερ. στστ’, εε’ και δδ’ αντίστοιχα, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2.α) Ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για
δύο (2) τουλάχιστον έτη ή
γγ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο βαθµό αυτόν, ή
δδ) κατέχουν τον βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον
επτά (7) έτη στον βαθµό αυτόν ή
εε) κατέχουν τον βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον
ένα (1) έτος στον βαθµό αυτόν και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για δύο (2) έτη καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος και
στστ) έχουν συµµετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της
παρ. 1 του άρθρου 28, εκτός αν η µη συµµετοχή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
β) Ως προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου
(µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας
επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης επί
ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθµό Α’ ή
γγ) κατέχουν το βαθµό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή
δδ) κατέχουν τον βαθµό Α’ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον
τέσσερα (4) έτη στον βαθµό αυτόν και
εε) έχουν συµµετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της παρ.
1 του άρθρου 28, εκτός αν η µη συµµετοχή οφείλεται σε λόγους
ανωτέρας βίας.
γ) Ως προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή
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ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κατέχουν το βαθµό Β’
µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθµό
αυτόν ή
γγ) κατέχουν τον βαθµό Α’ και
δδ) έχουν συµµετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της παρ.
1 του άρθρου 28, εκτός αν η µη συµµετοχή οφείλεται σε λόγους
ανωτέρας βίας.»
Άρθρο 22
Παύση και µετακίνηση προϊσταµένων οργανικών
µονάδων της Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν.
4389/2016
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)
προστίθεται περ. ε’ και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Διοικητή, ο προϊστάµενος παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αν καταδικασθεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα αδικήµατα
στην περίπτωση Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,
β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώµατα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη
ή µερική) ή το δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασµό των δύο
προηγούµενων ρυθµίσεων,
δ) αν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα
οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών
τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα
µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007),
(ε) αν δεν συµµετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης της παρ. 1
του άρθρου 28, εκτός αν η µη συµµετοχή οφείλεται σε λόγους
ανωτέρας βίας.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Οι προϊστάµενοι έχουν δικαίωµα κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας επιλογής σε κενή
θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου ή σε κενή ανώτερη θέση ευθύνης ιδίου βαθµού. Οι προϊστάµενοι κατά τη διάρκεια της θητείας
τους δύνανται να αιτηθούν να µετακινηθούν και να τοποθετηθούν
σε αντίστοιχη θέση ευθύνης ίδιου επιπέδου για το υπόλοιπο της
θητείας τους, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Ο
Διοικητής, δύναται να µετακινεί τους προϊσταµένους σε άλλη αντίστοιχη θέση ευθύνης του ιδίου επιπέδου, χωρίς σχετική αίτησή
τους, όταν επείγουσες ή εξαιρετικές περιστάσεις το επιβάλλουν.
Ως θέση ευθύνης ανώτερου ή ίδιου επιπέδου θεωρείται η θέση
εργασίας της Αρχής µε βάση τη σειρά κατάταξής της σε βαθµούς,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 28.»
Άρθρο 23
Συστήµατα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού
της Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 28
του ν. 4389/2016
Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν.
4389/2016 (Α’ 94) τροποποιείται, στο τέλος της περ. α) της ίδιας
παραγράφου προστίθεται εδάφιο, η περ. β) της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται, στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται
εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η Αρχή δύναται, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται
εντός ενός (1) µηνός, να αναπτύσσει και να εφαρµόζει µεθοδολογίες και ειδικότερα συστήµατα προαγωγών, βαθµολογικής κατάταξης, καθώς και βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, κατά
παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται
στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και κάθε άλλης διάταξης.
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Στο πλαίσιο αυτό δύναται:
α) Να καταρτίζονται περιγράµµατα θέσεων εργασίας και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, µε απόφαση του Διοικητή της
Αρχής. Στα περιγράµµατα θέσεων εργασίας αποτυπώνονται,
ιδίως, το αντικείµενο της θέσης, τα κύρια καθήκοντα, τα απαιτούµενα τυπικά και επιθυµητά προσόντα, η χρήση πόρων, οι συνθήκες
εργασίας, η θέση στο οργανόγραµµα της Α.Α.Δ.Ε., οι ικανότητες
και το απαιτούµενο επίπεδο επάρκειάς τους για την κάθε θέση εργασίας. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση ή κατάργηση περιγραµµάτων θέσεων εργασίας δεν απαιτείται γνώµη του Υπουργείου
Εσωτερικών.
β) Να καταρτίζεται ειδικό σύστηµα βαθµολογικής κατάταξης
των θέσεων εργασίας της Αρχής (Σύστηµα Βαθµολογικής Κατάταξης Α.Α.Δ.Ε.), παράλληλα προς το σύστηµα βαθµολογικής κατάταξης των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα, να καθορίζονται οι
βαθµοί του συστήµατος αυτού, οι οποίοι δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους δεκαοχτώ (18), και να κατατάσσονται οι θέσεις εργασίας της Αρχής στους βαθµούς αυτούς. Για την κατάταξη αυτή
λαµβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως ενδεικτικά: οι γνώσεις και η
εµπειρία, η πολυπλοκότητα και η δηµιουργικότητα, η κριτική
σκέψη και η λήψη αποφάσεων, η επιρροή και η εποπτεία, οι επαφές και η επικοινωνία, οι συνθήκες εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα περιγράµµατα των θέσεων εργασίας. Με απόφαση
του Διοικητή της Αρχής καθορίζονται η διαδικασία, η µεθοδολογία, τα ειδικά κριτήρια και η βαρύτητά τους για την κατάρτιση του
Συστήµατος Βαθµολογικής Κατάταξης της Α.Α.Δ.Ε., οι βαθµοί και
η αξιολόγηση και κατάταξη των θέσεων εργασίας στους βαθµούς
αυτούς, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια. Ειδικά η εισαγωγή νέων κριτηρίων, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικά αναφεροµένων, διενεργείται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµης του
Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός (1) µηνός.
Η αξιολόγηση και κατάταξη των θέσεων εργασίας σε βαθµούς,
στην περίπτωση εισαγωγής νέων κριτηρίων πέραν των ανωτέρω
ενδεικτικά αναφεροµένων, διενεργείται µε απόφαση του Διοικητή
της Αρχής, κατόπιν γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµης
του Υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός (1)
µηνός.
(γ) Να κατατάσσονται και να τοποθετούνται ή να µετακινούνται
οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας και στους βαθµούς του Συστήµατος Βαθµολογικής Κατάταξης, µε βάση τα απαιτούµενα τυπικά
προσόντα και το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας ικανοτήτων κάθε
θέσης, όπως αυτά αποτυπώνονται στα περιγράµµατα των θέσεων
εργασίας. Σε περίπτωση µετακίνησης των υπαλλήλων σε άλλη
θέση, κατόπιν αίτησης ή λόγω υπηρεσιακών αναγκών, η νέα κατάταξη των υπαλλήλων δύναται να επιφέρει µεταβολή της προηγούµενης βαθµολογικής κατάστασής τους. Η κατάταξη και
τοποθέτηση δεν επηρεάζουν την κατάταξη των υπαλλήλων σε
βαθµούς, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης
Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007). Με απόφαση του Διοικητή, καθορίζονται
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κατάταξη και τοποθέτηση ή µετακίνηση των υπαλλήλων σε θέσεις εργασίας και στους
βαθµούς αυτών, εξαιρέσεις από την κατάταξη, το αρµόδιο όργανο
και η διαδικασία για την υποβολή ενστάσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Ως προς τα περιγράµµατα θέσεων
εργασίας, µέχρι την έκδοση απόφασης για την περίπτωση α’
ισχύει η υπ’ αριθµ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017 (Β’ 4227) απόφαση
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει. Ως προς την κατάταξη των υπαλλήλων µε βάση τα περιγράµµατα των θέσεων εργασίας σύµφωνα
µε την περίπτωση γ’, µέχρι την έκδοση της απόφασης για την περίπτωση γ’ ισχύει η υπ' αριθµ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017 (Β’ 4162)
απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Από 1.1.2019 οι υπάλληλοι της
Α.Α.Δ.Ε. κατατάσσονται σε θέσεις εργασίας µε βάση τα περιγράµµατα θέσεων εργασίας που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ.
ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5401).»
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Άρθρο 24
Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
της Α.Α.Δ.Ε.
1. Για τον σχεδιασµό, την εκτέλεση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων και έργων
δηµοσίων επενδύσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. (Recovery and Resilience Facility RRF) και την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό
που δηµιουργούνται, προσλαµβάνονται στην Α.Α.Δ.Ε. σύµφωνα
µε το Υποκεφάλαιο Γ2 του ν. 4765/2021 (A’ 6), µε ανακοίνωση
που εγκρίνεται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού και εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε.:
α) εκατόν πενήντα (150) άτοµα κατηγορίας ΠΕ του κλάδου
Πληροφορικής, β) σαράντα (40) άτοµα κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής, γ) δώδεκα (12) άτοµα κατηγορίας ΠΕ του
κλάδου Μηχανικών, δ) σαράντα (40) άτοµα κατηγορίας ΠΕ του
κλάδου Διοικητικού Οικονοµικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου.
Για τις προσλήψεις αυτές απαιτείται εγκριτική απόφαση της
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’ 280).
Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021
(Α’ 6), η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού αυτού είναι
τριάντα έξι (36) µήνες.
Για την επιλογή του προσωπικού αυτού εφαρµόζονται τα
άρθρα 39, 40 και 41 του ν. 4765/2021.
2. Η µετατροπή των συµβάσεων που συνάπτονται, σύµφωνα
µε την παρ. 1, σε συµβάσεις αορίστου χρόνου απαγορεύεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης
οικογενειακής περιουσίας – Προσθήκη άρθρου 71Η στον ν.
4172/2013 – Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 2859/2000
1. Μετά από το άρθρο 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέο άρθρο 71Η ως εξής:
«71Η
Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού
διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
1. Η διαχείριση των χρηµατικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον παρόντα, δύναται να πραγµατοποιείται από
εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες λειτουργούν µε οποιαδήποτε
από τις νοµικές µορφές του άρθρου 45, πλην αυτής των νοµικών
προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ του άρθρου
45.
2. Αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι να παρέχουν υποστήριξη
στα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και στα µέλη των οικογενειών
τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων
και επενδύσεών τους, που κατέχουν είτε άµεσα είτε έµµεσα, µέσω
νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων.
Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας µπορούν να συµµετέχουν µέλη της οικογένειας, καθώς και
νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες στις οποίες συµµετέχουν τα
φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 ή/και µέλη της οικογένειας αυτών.
Για την παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών ειδικού σκοπού
διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας απασχολούνται εργαζόµενοι διαφόρων ειδικοτήτων ή αυτές δύναται να ανατίθεται σε τρίτα
πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστηµένα, υπό την επιφύλαξη της περ. ιγ) του άρθρου 23. Φυσικά πρόσωπα µέλη της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης

οικογενειακής περιουσίας δεν µπορεί να είναι και εργαζόµενοι σε
αυτή.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος, η εταιρεία ειδικού σκοπού
διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5)
ατόµων εντός δώδεκα (12) µηνών από την ίδρυσή της και εφεξής
και
β) πραγµατοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος, ως µέλη της οικογενείας
νοούνται:
α) ο έτερος των συζύγων/µέρος συµφώνου συµβίωσης (Μ.Σ.Σ.),
β) τα άγαµα τέκνα των συζύγων/Μ.Σ.Σ.,
γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων/Μ.Σ.Σ., εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα
τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα
του/της ετέρου των συζύγων/Μ.Σ.Σ. σε αυτόν/αυτήν,
δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων/Μ.Σ.Σ.
5. Τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόµενες υπηρεσίες των
εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας,
τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά µέσω τραπεζικών εµβασµάτων, προσδιορίζονται µε την προσθήκη ποσοστού κέρδους στο
σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην
του φόρου εισοδήµατος (µέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). Το ποσοστό κέρδους ορίζεται σε επτά τοις εκατό (7%).
Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος της εταιρείας, τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους,
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκµηριώνονται
από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251).
Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι µεγαλύτερα από τα έσοδα,
όπως προσδιορίζονται µε τη µέθοδο της παρούσας, λαµβάνονται
υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε τον συντελεστή της παρ.
1 του άρθρου 58. Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και την καταβολή του φόρου των εταιρειών ειδικού
σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας εφαρµόζονται τα
άρθρα 68 και 71.
Οι διατάξεις του Μέρους Τέταρτου «Παρακράτηση Φόρου»
έχουν εφαρµογή και για τις πληρωµές που πραγµατοποιούν οι
εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000, A’ 248), προστίθεται εδάφιο και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στο φόρο υπόκειται:
α) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή
ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον
επιδιωκόµενο σκοπό ή το αποτέλεσµα της δραστηριότητας αυτής,
β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγµατοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, το οποίο αποστέλλεται ή µεταφέρεται προς άλλο κράτος µέλος,
γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγµατοποιεί ευκαιριακά πράξεις
του άρθρου 6, εφόσον µε δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονοµική δροστηριότητα κατά τρόπο
ανεξάρτητο οι µισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε σύµβαση εργασίας η µε οποιαδήποτε άλλη νοµική σχέση που δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης,
όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αµοιβή και συνεπάγεται
την ευθύνη του εργοδότη,
δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο µε το σύστηµα της
αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε
οικόπεδο ή αγροτεµάχιο που ανήκει στα µέλη της, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα µέλη τους,
σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7.
Οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται µεταξύ της εταιρείας
ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας του άρθρου
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71Η του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και των προσώπων που συµµετέχουν σε αυτή, αποτελούν πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας
οντότητας και εκτός του πεδίου εφαρµογής του Φ.Π.Α..».
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι
υπηρεσίες που µπορούν ενδεικτικά να παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται από το φορολογικό
έτος 2021 και εφεξής.
Άρθρο 26
Ρύθµιση για τα δηµόσια ανταλλάξιµα ακίνητα που
βρίσκονται εντός των οικοδοµικών τετραγώνων (Ο.Τ.) 182,
183, 184, 184Α του εγκεκριµένου µε το π.δ.
της 31ης.7.1925 ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης
των Σερρών
Καταγεγραµµένα δηµόσια ανταλλάξιµα ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός των οικοδοµικών τετραγώνων 182, 183, 184, 184Α
του εγκεκριµένου µε το π.δ. της 31ης.7.1925 (Α’ 215) ρυµοτοµικού
σχεδίου της πόλης των Σερρών, και τα οποία απαλλοτριώθηκαν
υπέρ του Δήµου Σερρών προς αποκατάσταση πυροπλήκτων κατοίκων δυνάµει της 6.210/1924 πράξης του Υπουργείου Συγκοινωνιών και βάσει της 24/22.3.1924 απόφασης της Τεχνικής
Επιτροπής Σχεδίου Πόλης Σερρών και των οποίων η εκποίηση εγκρίθηκε µε το π.δ. της 7.7.1926 (Α’234), διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία περί Δηµοσίων Κτηµάτων και το Δηµόσιο
δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας, εφόσον ο νοµέας τους έχει
καταχωριστεί ως κύριος στις πρώτες κτηµατολογικές εγγραφές
και δεν έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον ίδιο ή στους δικαιοπαρόχους του διοικητικά µέτρα προστασίας λόγω της καταγραφής τους ως ανταλλάξιµων.
Άρθρο 27
Ρύθµιση για τα πρώην δασικά ακίνητα που βρίσκονται εντός
του εγκεκριµένου µε το β.δ. της 15ης.8.1963
ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού
Νέου Παντελεήµονα Πιερίας
Σε ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου,
η διαχείριση των οποίων, ως πρώην δασικών που εντάσσονται σε
σχέδιο πόλης, έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονοµικών από τη
Διεύθυνση Δασών δυνάµει του ν. 998/1979 (Α’ 289) και βρίσκονται
εντός του εγκεκριµένου µε το β.δ. της 15ης.8.1963 (Δ’ 132) ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού Νέου Παντελεήµονα Πιερίας, το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα, εφόσον δεν έχει εκδοθεί και
κοινοποιηθεί στους νοµείς αυτών ή στους δικαιοπαρόχους τους
Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισµού
Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης λόγω του πρώην δασικού χαρακτήρα τους και δεν προβάλλονται δικαιώµατα του Δηµοσίου εξ
άλλης αιτίας. Το προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύει για εκτάσεις που
στο σχέδιο πόλης αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, πάρκα ή
άλση.
Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για ακίνητα που ανήκουν
στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου
και βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου µε το β.δ.
της 29ης.7.1894 ρυµοτοµικού σχεδίου στις θέσεις
«Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας,
που συστάθηκε δυνάµει του νόµου ΡΜΘ’
της 5ης.1.1866 «περί συνοικισµών»
προς αποκατάσταση σεισµοπαθών
1. Ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου
και βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου µε το β.δ. της
29ης.7.1894 (Β’ 83) ρυµοτοµικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και
Μαχάλα» Μαλεσίνας, που συστάθηκε δυνάµει του νόµου ΡΜΘ’
της 5ης.1.1866 «περί συνοικισµών» (Α’ 8) προς αποκατάσταση
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σεισµοπαθών και για τα οποία δεν εκδόθηκε σχετικό παραχωρητήριο, διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας και το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα για
αυτά, εφόσον ο νοµέας τους έχει καταχωριστεί ως κύριος στις
πρώτες κτηµατολογικές εγγραφές και δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή στους δικαιοπαρόχους του Πρωτόκολλο
Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισµού Αποζηµίωσης
Αυθαίρετης Χρήσης για αυτά εξ αυτής της αιτίας.
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σεισµοπαθών
της παρ. 1 συστήνεται επιτροπή η οποία θα εξετάσει, έως τις
30.9.2021, αιτήσεις ιδιωτών, προκειµένου να αποδειχθεί ότι αποτελούν απώτερους διαδόχους των αρχικώς αποκατασταθέντων
και θα γνωµοδοτήσει για την παραχώρηση σε αυτούς των αρχικώς παραχωρηθεισών εκτάσεων.
Η επιτροπή είναι πενταµελής, συγκροτείται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών και αποτελείται από:
α) τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, µε
τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, και µέλη
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του Δήµου Λοκρών, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαµίας, µε
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο
αυτού,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού, και
ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Περιφερειάρχη.
Ως Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται µε την απόφαση του
δεύτερου εδαφίου υπάλληλος της Κτηµατικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας. Η επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του Δήµου Λοκρών της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Η έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων τίτλων γίνεται από
τον Γενικό Διευθυντή Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών κατόπιν σύµφωνης γνώµης της επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία βάσει των οποίων η επιτροπή εξετάζει τα αιτήµατα, οι όροι της παραχώρησης, κάθε ειδικότερη
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις για το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών Τροποποίηση της παρ. Γ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013
1. Η υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του
4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:

ν.

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1:
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρ. Γ’ ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
«Εκτίµηση»: Κάθε εργασία ή/και έρευνα που έχει ως σκοπό την
αποτίµηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, άυλων ή ενσώµατων και εκτελείται µε βάση τα ευρωπαϊκά ή διεθνώς αναγνωρισµένα εκτιµητικά πρότυπα.
«Πιστοποιηµένος εκτιµητής»: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
οποιασδήποτε µορφής, το οποίο διενεργεί εκτιµήσεις, όπως
αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει λάβει την πιστοποίηση
της υποπαρ. Γ.2 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, που προβλέπεται
στο ίδιο άρθρο.
«Αρµόδια Διοικητική Αρχή»: Ορίζεται η Διεύθυνση Μακροοικονοµικής Πολιτικής και Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.»
2. Οι παρ. 1, 2, 3 και 5 της υποπαρ. Γ.2 της παρ. Γ’ του άρθρου
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πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίστανται, µετά την παρ. 5 προστίθεται παρ. 6 και η υποπαρ. Γ.2 διαµορφώνεται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2:
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
1. Το επάγγελµα του πιστοποιηµένου εκτιµητή, ως µέλος του
Μητρώου Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, ασκείται ελεύθερα από την
εγγραφή του πιστοποιηµένου εκτιµητή στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, κατόπιν αναγγελίας έναρξής του στην αρµόδια διοικητική αρχή.
Το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών τηρείται στην αρµόδια
διοικητική αρχή και τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία επικοινωνίας και κλάδου εκτιµήσεων ανά πιστοποιηµένο εκτιµητή δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.
Τα επιµελητήρια που διέπονται από τις διατάξεις του ν.
4497/2017 (Α’ 171) και το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)
του ν. 4468/2017 (Α’ 61) συνδράµουν, κατά περίπτωση, την αρµόδια διοικητική αρχή στο έργο της, κατά το µέρος που τους αφορά,
ενώ η τελευταία δύναται, επίσης, να ζητά τη συνδροµή των αντιπροσωπευτικότερων, από άποψη αριθµού µελών, επαγγελµατικών
σωµατείων εκτιµητών ή επιστηµονικών συλλόγων εκτιµητικής ή
των φορέων πιστοποίησης.
2. Προκειµένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών,
όπου αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθµός φορολογικού µητρώου και ο συγκεκριµένος ή οι συγκεκριµένοι κλάδοι στους οποίους επιθυµεί να
εγγραφεί ο ενδιαφερόµενος.
Η αίτηση του πρώτου εδαφίου συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’
75), µε την οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει:
αα) ότι παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για
την πρόσβαση, αρχειοθέτηση και επεξεργασία από την αρµόδια
διοικητική αρχή των προσωπικών του δεδοµένων, που υποβάλλονται στα δικαιολογητικά εγγραφής και παραµονής του στο Μητρώο
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, µε σκοπό αφενός τη δηµοσίευση στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος, στο πλαίσιο της τήρησης της παρούσας παραγράφου και του Κανονισµού (ΕΕ) 679/2016 (L 119) και
ββ) την πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα του συνόλου των
δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, συνοδεύονται, όπου απαιτείται, από επίσηµες µεταφράσεις, επικυρωµένες σύµφωνα µε το άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας εφαρµοζόµενο αναλογικά.
β) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, το οποίο
ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη µε επιµέλεια της αρµόδιας διοικητικής αρχής. Ο αιτών πρέπει να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως
για οποιοδήποτε κακούργηµα ή για τα πληµµελήµατα της κλοπής,
υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας,
χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κάποιο
άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία
πρέπει να ανανεώνεται και να επανυποβάλλεται µε πρωτοβουλία
και ευθύνη του ενδιαφεροµένου, εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογιακού έτους, στην αρµόδια διοικητική αρχή, µε την
οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει:
αα) ότι δεν έχουν επιβληθεί σε αυτόν πειθαρχικές ποινές που
αναστέλλουν ή εµποδίζουν την άσκηση του επαγγέλµατός του,
ββ) ότι δεν υπάγεται στο άρθρο 31 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) περί
απασχόλησης δηµοσίου υπαλλήλου, ή ότι υπάγεται σε αυτό και
του έχει χορηγηθεί άδεια για την άσκηση του επαγγέλµατος του
πιστοποιηµένου εκτιµητή, ως µέλος του µητρώου πιστοποιηµένων
εκτιµητών,
γγ) ότι δεν υπάγεται στο άρθρο 16 του ν. 3863/2010 (Α’ 115),
περί απασχόλησης συνταξιούχου, ή ότι υπάγεται σε αυτό και το
τηρεί ανεπιφύλακτα, όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει

τα εκτιµητικά πρότυπα (ευρωπαϊκά ή διεθνή) που εφαρµόζει κατά
τη διενέργεια εκτιµήσεων και τη δέσµευσή του για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας της υποπαρ. Γ.8.
ε) Βεβαίωση µε υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη – πιστοποιηµένου εκτιµητή, εγγεγραµµένου στο µητρώο πιστοποιηµένων
εκτιµητών, µε αιτιολογία την εκπόνηση εκτιµήσεων στην ηµεδαπή,
συνοδευόµενη από τη σχετική σύµβαση εργασίας σε ισχύ, κατά
τα τελευταία δύο (2) έτη. Εναλλακτικά, σύµβαση παροχής έργου
ή δελτία παροχής υπηρεσιών, µε αιτιολογία την εκπόνηση δέκα
(10) τουλάχιστον εκτιµήσεων του αντίστοιχου κλάδου στην ηµεδαπή, ή τις ίδιες τις εκτιµήσεις υπογεγραµµένες από τον ενδιαφερόµενο, κατανεµηµένες οµοιόµορφα, κατά τα τελευταία δύο (2)
έτη.
στ) Πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον µία (1) από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής, από αρµόδιο φορέα διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του εκτιµητή, από το
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) του ν. 4468/2017 (Α’ 61)
ή από σύστηµα διαπίστευσης-µέλος της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (EA-MLA), µέσω διαδικασίας εξετάσεων,
προϋπόθεση για συµµετοχή στις οποίες αποτελεί η προσκόµιση
πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
και Ακαδηµαϊκής και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) του ν. 3328/2005
(Α’ 80), ή από την αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του π.δ.
38/2010 (Α’ 78).
ββ) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής, από επαγγελµατική εκτιµητική ένωση ή από εκτιµητικό οργανισµό που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, και κατέχει
πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την υποπερ. αα).
γγ) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής, από επαγγελµατική εκτιµητική ένωση ή από εκτιµητικό οργανισµό που πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του µέλους της Ευρωπαϊκής Οµάδας
Εκτιµητικών Οργανισµών (The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA) για χορήγηση της επαγγελµατικής αναγνώρισης Recognised European Valuer (REV), και κατέχει πτυχίο
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την υποπερ. αα’.
δδ) Ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του εκτιµητή σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό
από τον αρµόδιο φορέα του κράτους µέλους ή του τρίτου κράτους.
Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης, επαγγελµατική εκτιµητική ένωση ή εκτιµητικό οργανισµό,
που έχει έδρα ή εκπροσωπείται νόµιµα στην ηµεδαπή, εφαρµόζει
διαδικασίες εξετάσεων, ετήσιας επιτήρησης των πιστοποιητικών
που εκδίδει, επαναπιστοποίησης των εκτιµητών που έχει πιστοποιήσει και πειθαρχικού ελέγχου των εκτιµητών για λόγους που αφορούν στην τήρηση των κανόνων εκτιµήσεων της υποπαρ. Γ.7 της
παρ. Γ’.
ζ) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από την ηµεδαπή
φορολογική αρχή, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται µε πρωτοβουλία και ευθύνη του ενδιαφεροµένου, εντός του
πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογιακού έτους στην αρµόδια διοικητική αρχή.
η) Αποδεικτικό ασφάλισης, ως εξής:
αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία, αποδεικτικό ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης από τον ηµεδαπό φορέα στον οποίο παρέχουν εξαρτηµένη εργασία.
ββ) Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική
δραστηριότητα ή παρέχουν έργο, βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της αντίστοιχης δραστηριότητας από τον ηµεδαπό
φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
γγ) Για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία
και παράλληλα ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα ή
παρέχουν έργο, αποδεικτικό ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης
από τον ηµεδαπό φορέα στον οποίο παρέχουν εξαρτηµένη εργασία και, επιπλέον, βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας της αν-
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τίστοιχης δραστηριότητας από τον ηµεδαπό φορέα κοινωνικής
ασφάλισης. Τα αποδεικτικά των υποπερ. αα), ββ) και γγ) πρέπει
να ανανεώνονται και να επανυποβάλλονται, µε πρωτοβουλία και
ευθύνη του ενδιαφεροµένου, εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου
ηµερολογιακού έτους στην αρµόδια διοικητική αρχή.
3. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εγγραφής στο µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών,
από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου, όπου αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθµός φορολογικού µητρώου, ο αριθµός γενικού
εµπορικού µητρώου, οι συγκεκριµένοι κλάδοι στους οποίους επιθυµεί να εγγραφεί το νοµικό πρόσωπο, οι οποίοι προβλέπονται
στον σκοπό του ιδρυτικού εγγράφου του νοµικού προσώπου,
καθώς, επίσης, και οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές, εγγεγραµµένοι
στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι είναι οι µόνοι αρµόδιοι για τη διενέργεια των εκτιµήσεων για λογαριασµό του νοµικού προσώπου για τους
συγκεκριµένους κλάδους εκτιµήσεων.
Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986, µε την οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος δηλώνει την
πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα του συνόλου των δικαιολογητικών.
Επίσης, συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8
του ν. 1599/1986, µε τις οποίες οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές, οι
οποίοι είναι οι µόνοι αρµόδιοι για τη διενέργεια των εκτιµήσεων
για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, δηλώνουν ότι παρέχουν
τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους για την πρόσβαση,
αρχειοθέτηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων,
που υποβάλλονται στα δικαιολογητικά εγγραφής και παραµονής
του νοµικού προσώπου στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών,
από την αρµόδια διοικητική αρχή, µε σκοπό αφενός τη δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών των σχετικών
πληροφοριακών στοιχείων και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, στο πλαίσιο της τήρησης της παρ. Γ’ και
του Κανονισµού (ΕΕ) 679/2016 (L 119).
β) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης από το Πρωτοδικείο εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) µηνών πριν από την υποβολή
της αίτησης και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών
(3) µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης, τα οποία πρέπει να
ανανεώνονται και να υποβάλλονται µε ευθύνη του νοµικού προσώπου, εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογιακού
έτους, στην αρµόδια διοικητική αρχή.
γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του νοµικού προσώπου, από την ηµεδαπή φορολογική αρχή, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται µε ευθύνη του νοµικού προσώπου,
εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογιακού έτους, στην
αρµόδια διοικητική αρχή.
δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του νοµικού προσώπου από τον ηµεδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο
πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται µε ευθύνη του νοµικού
προσώπου, εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογιακού
έτους, στην αρµόδια διοικητική αρχή.
ε) Επικυρωµένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγράφου ή τυχόν
τροποποιητικού αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι στον σκοπό
του προβλέπεται η παροχή εκτιµητικών υπηρεσιών.
στ) Αποδεικτικά έγγραφα και, ειδικότερα, συµβάσεις εργασίας
ορισµένου ή αορίστου χρόνου, συµφωνητικά, ιδρυτικά ή άλλα έγγραφα, θεωρηµένα και κατατεθειµένα στις αρµόδιες αρχές, από
τα οποία προκύπτει ότι υφίσταται σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών µεταξύ του νοµικού προσώπου και των πιστοποιηµένων
εκτιµητών, οι οποίοι είναι οι µόνοι αρµόδιοι να διενεργούν εκτιµήσεις για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, στους συγκεκριµένους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται ως
εγγεγραµµένοι στο µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών.
Τα αποδεικτικά έγγραφα του πρώτου εδαφίου πρέπει να ανανεώνονται και να επανυποβάλλονται µε ευθύνη του νοµικού προσώπου, εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογιακού
έτους, στην αρµόδια διοικητική αρχή.
4. Η αρµόδια διοικητική αρχή µπορεί εντός τριών (3) µηνών από
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την υποβολή της αναγγελίας να απαγορεύσει την έναρξη του
επαγγέλµατος, αν δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν
προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην
περίπτωση αυτή, η αρµόδια διοικητική αρχή ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο
Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, γνωστοποιώντας του και
τους σχετικούς λόγους.
5. Αν πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, η αρµόδια διοικητική αρχή εγγράφει τον ενδιαφερόµενο στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών εντός τριών (3) µηνών, στον κλάδο ή στους
κλάδους στους οποίους έχει πιστοποιηθεί.
6. Για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιηµένων Εκτιµητών δηµιουργείται στο Υπουργείο Οικονοµικών, διαδικτυακή ηλεκτρονική
πλατφόρµα, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22
του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρµας του πρώτου
εδαφίου, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας. Μετά από τη θέση
σε λειτουργία της πλατφόρµας, τα δικαιολογητικά της υποπαρ.
Γ.2 υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε αυτή.»
3. Η υποπαρ. Γ.4 της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του
ν.
4152/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4:
ΚΛΑΔΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές δύνανται να δραστηριοποιούνται
και να πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους εξής
κλάδους εκπόνησης εκτιµήσεων:
α) ακίνητα, ιδίως οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις, δάση, νησιά,
κτίρια, πολυκατοικίες, διαµερίσµατα, εγκαταστάσεις, γραφεία, καταστήµατα, αποθήκες, κινηµατογράφους, θέατρα, χώρους στάθµευσης, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, νυχτερινά κέντρα, διατηρητέα
κτίρια, κατασκευές, τεχνικά έργα και εργοστάσια,
β) µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός, ιδίως µηχανήµατα, γραµµές παραγωγής, εργοστάσια, βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κύριες ή βοηθητικές, είτε είναι
προσαρµοσµένες στο κτίριο και συνδέονται µε την παραγωγική
διαδικασία, είτε είναι συνδεδεµένες µε τον παραγωγικό µηχανολογικό εξοπλισµό, καθώς, επίσης, και µεταφορικά µέσα πάσης φύσεως,
γ) επιχειρήσεις και άυλα αγαθά, ιδίως µετοχές, λοιπούς τίτλους
κινητών αξιών ανώνυµων εταιρειών, συµµετοχές σε εταιρείες ή
συνεταιρισµούς, άυλα αγαθά βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που παρουσιάζονται είτε ως αποτέλεσµα της πνευµατικής δραστηριότητας όπως εφευρέσεις, υποδείγµατα χρησιµότητας, βιοµηχανικά
σχέδια και υποδείγµατα, είτε ως σύµβολα της επαγγελµατικής
δραστηριότητας, όπως διακριτικά γνωρίσµατα, είτε ως ασώµατα
αντικείµενα που συνθέτουν την προσωπικότητα, όπως αστικό
όνοµα, εικόνα, φήµη και εν γένει κατοχυρωµένα και πρωτότυπα
ασώµατα αντικείµενα,
δ) κινητά κάθε είδους, ιδίως έργα τέχνης, κινητά κειµήλια, συλλογές, τιµαλφή, έπιπλα, οικοσκευή, βιβλία, νοµίσµατα, αντίκες,
συλλεκτικό µηχανολογικό εξοπλισµό, σε έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαµβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής
και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα, οι λιθογραφίες, οι φωτογραφίες, τα διακοσµητικά έργα, τα έργα των εφαρµοσµένων τεχνών,
καθώς και σε οποιοδήποτε αντικείµενο έχει ιδιαίτερη πολιτιστική
ή καλλιτεχνική αξία, ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.»
4. Η υποπαρ. Γ.7 της παρ. Γ’ του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
1. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συντάσσουν τις
εκτιµήσεις τους σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισµένα εκτιµητικά πρότυπα και µε τον Κώδικα Δεοντολογίας, που
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προβλέπεται στην υποπαρ. Γ.8.
2. Οι εκθέσεις εκτιµήσεων ακινήτων, οι οποίες εκπονούνται
υποχρεωτικά από πιστοποιηµένους εκτιµητές του παρόντος και
αφορούν δηµόσια περιουσία, καταχωρίζονται στη βάση δεδοµένων του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος «Ψηφιακές
Υπηρεσίες
Δηµόσιας
Περιουσίας
και
Εθνικών
Κληροδοτηµάτων – ΨΥΔΗΠΕΕΚ».
Οι δηµόσιες αρχές και οι φορείς του δηµοσίου τοµέα που είναι
αρµόδιοι, κατά περίπτωση, για την εφαρµογή των ειδικότερων διατάξεων που προβλέπουν σύνταξη εκτιµήσεων ακινήτων, υποχρεωτικά από πιστοποιηµένους εκτιµητές του παρόντος και αφορούν
δηµόσια περιουσία, υποχρεούνται να διαθέτουν τις εκθέσεις εκτιµήσεων ακινήτων, στο Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται το περιεχόµενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία συλλογής, καταχώρισης και τήρησης των
σχετικών αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
5. Οι παρ. 3 και 4 της υποπαρ. Γ.8 της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίστανται και η υποπαρ. Γ.8 διαµορφώνεται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.8:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται
εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας των πιστοποιηµένων εκτιµητών.
2. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συµµορφώνονται
µε τις διατάξεις του παρόντος και του Κώδικα Δεοντολογίας.
3. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές υποχρεούνται να προσκοµίζουν
µε ευθύνη τους, στην αρµόδια διοικητική αρχή σχετική βεβαίωση, επαγγελµατική ταυτότητα ή άλλο πρόσφατο και πρόσφορο
αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η διαρκής συµµόρφωσή τους µε τις προϋποθέσεις της περ. στ) της παρ. 2 της
υποπαρ. Γ.2 της παρ. Γ’, µέσα σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει
τους τρείς (3) µήνες από τη λήξη της ισχύος των στοιχείων αυτών
και σε κάθε περίπτωση εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου ηµερολογιακού έτους.
Επίσης, οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως µε αίτησή τους
την αρµόδια διοικητική αρχή, εντός τριάντα (30) ηµερών, για µεταβολές, οι οποίες τροποποιούν τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών και δηµοσιεύονται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.
Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικού ποινικού µητρώου γενικής χρήσης πιστοποιηµένου εκτιµητή, προκύπτει αµετάκλητη καταδίκη για τα
αδικήµατα που αναφέρονται στην περ. β’ της παρ. 2 της υποπαρ.
Γ.2 της παρ. Γ’ ή σε περίπτωση µη υποβολής εκ µέρους του πιστοποιηµένου εκτιµητή των στοιχείων που υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια διοικητική αρχή, µέσα στις προθεσµίες της
παρ. Γ’, ο πιστοποιηµένος εκτιµητής διαγράφεται αυτοδίκαια,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), από το
Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, µε µέριµνα της αρµόδιας
διοικητικής αρχής.
Η διαγραφή αυτή παύει να ισχύει και ο πιστοποιηµένος εκτιµητής επανέρχεται ως είχε στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, αν τα εν λόγω στοιχεία υποβληθούν πλήρη, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας εννέα (9) µηνών από την παρέλευση
των σχετικών προθεσµιών.
Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, ή δήλωσης η οποία περιλαµβάνει πλαστογραφηµένα στοιχεία, εκτός
από τις κυρώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε τον ν.
1599/1986 (Α’ 75) και τον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) η
αρµόδια διοικητική αρχή προβαίνει αυτεπάγγελτα, σε έγγραφη
καταγγελία προς το Πειθαρχικό Συµβούλιο της υποπαρ. Γ.10, µε
το ερώτηµα της οριστικής διαγραφής του πιστοποιηµένου εκτιµητή από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών και της απαγόρευσης επανεγγραφής του σε αυτό.
Η αρµόδια διοικητική αρχή δύναται να προβαίνει αυτεπάγγελτα, όταν και όπου κατά την κρίση της απαιτείται, για τις ανάγ-

κες εφαρµογής της παρ. Γ’, σε διασταύρωση, αναζήτηση και
επαλήθευση του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών
εγγραφής και παραµονής των πιστοποιηµένων εκτιµητών στο
Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, συµπεριλαµβανοµένων των
δηλωθέντων στοιχείων στις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, καθώς και των ποινικών µητρώων γενικής χρήσης, από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που εκδίδουν τα δικαιολογητικά αυτά,
µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της
ηλεκτρονικής αναζήτησης αυτών διαδικτυακά.
Το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών επικαιροποιείται κάθε
φορά µε µέριµνα της αρµόδιας διοικητικής αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, το τρίµηνο χρονικό διάστηµα της παρ. 5
της υποπαρ Γ.2 της παρ. Γ’, δεν συνιστά κατά χρόνο περιορισµό
της αρµοδιότητας της αρµόδιας διοικητικής αρχής, να προβαίνει
αυτεπάγγελτα σε τροποποίηση των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών, αν δεν
υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδροµή των προς τούτο νοµίµων
προϋποθέσεων, καθώς και σε διαγραφή πιστοποιηµένου εκτιµητή από έναν ή περισσότερους κλάδους, αν δεν υφίσταται αντίστοιχη πιστοποίηση.»
6. Η υποπαρ. Γ.9 της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.9:
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Συνιστάται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η
οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, πενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων
εκτιµητών, το οποίο αποτελείται από: α) έναν (1) Πάρεδρο του
Συµβουλίου της Επικρατείας µε τον αναπληρωτή του, β) έναν (1)
Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον αναπληρωτή του, γ)
τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Μακροοικονοµικής Πολιτικής
και Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής
της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του, και δ) δύο (2) πιστοποιηµένους εκτιµητές µε ελάχιστη εκτιµητική εµπειρία δέκα (10) ετών,
µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται µετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται από την αρµόδια για τη συγκρότηση
του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο (2) Παρέδρων και γραµµατέας υπάλληλος της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης.
Τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου πιστοποιηµένων εκτιµητών δεν υπέχουν προσωπικώς αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους ως µέλη του, εκτός εάν
ενήργησαν µε δόλο, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους ως µέλη του, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν µε δόλο ή µε σκοπό να προσπορίσουν στον
εαυτό τους ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµόσιο ή άλλον κατά τα οριζόµενα στις εκάστοτε
εφαρµοστέες ποινικές διατάξεις.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται, αυτεπάγγελτα ή
κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, ή κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της
παρ. 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), λόγω προβληµάτων ή αποκλίσεων των υποβληθεισών εκτιµήσεων από τα οριζόµενα στις αποφάσεις ανάθεσης έργου του Υπουργού
Οικονοµικών, παραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού
πλαισίου που διέπει τις εργασίες των πιστοποιηµένων εκτιµητών,
περιπτώσεων πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων του πιστοποιηµένου εκτιµητή, ανάρµοστης ή αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και
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παραβάσεων του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας και των ευρωπαϊκών ή διεθνών αναγνωρισµένων εκτιµητικών προτύπων ή προδήλως εσφαλµένων εκτιµήσεων.»
7. Μετά από την παρ. 2 της υποπαρ. Γ.12 της παρ.
Γ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
3. Ειδικώς τα µέλη του καταργηθέντος Σώµατος Ορκωτών
Εκτιµητών, πιστοποιηµένοι εκτιµητές, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών της παρ. Γ’,
για λοιπούς κλάδους εκτιµήσεων, πέραν αυτού για τον οποίο
έχουν πιστοποιηθεί, δύνανται να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς, για περίοδο δύο (2) ετών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά από την παρέλευση της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, οι εν λόγω εκτιµητές παραµένουν
εγγεγραµµένοι µόνο στους κλάδους για τους οποίους κατέχουν
σχετική πιστοποίηση και διαγράφονται από τους λοιπούς κλάδους.»
Άρθρο 30
Παράταση ισχύος έκτακτων µέτρων για
την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας, απολύµανσης, φύλαξης κτιρίων
και προθεσµιών δηµοσίων συµβάσεων
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
31.3.2021, το Υπουργείο Οικονοµικών και η Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να
προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης των
κτιρίων που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους, κατά παρέκκλιση
κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί
δηµοσίων συµβάσεων, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.
2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), η οποία παρατάθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) έως τις
31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021.
Άρθρο 31
Επέκταση της απαλλαγής µισθώµατος
επαγγελµατικών µισθώσεων – Τροποποίηση της
παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) αντικαθίσταται από τότε που
ίσχυσε ως εξής:
«10. Ειδικά για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο
2021, ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα
µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε
τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονοµικά λόγω
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και ανήκει σε συγκεκριµένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερόµενων στις
αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α,
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού µισθώµατος, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο
της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από
εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του
προηγούµενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά µήνα, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Η
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις οι
οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 8α.»
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Άρθρο 32
Διατάξεις εφαρµογής του Πρωτοκόλλου
για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού – Τροποποίηση του άρθρου 28Α
του ν. 4758/2020
Το άρθρο 28Α του ν. 4758/2020 (Α’ 242) τροποποιείται ως
εξής:
1) Στον τίτλο, η λέξη «καταπολέµηση» αντικαθίσταται µε τη
λέξη «εξάλειψη» και ο τίτλος διαµορφώνεται ως εξής: «Διατάξεις
εφαρµογής του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνοµου
εµπορίου προϊόντων καπνού».
2) Στην παρ. 2, αντί της φράσης «Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας» τίθεται η φράση «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα
εφαρµογής του Μέρους V του Πρωτοκόλλου της παρ. 1».
3) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, αντί της φράσης «η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» τίθεται η φράση «το
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.), το οποίο
συστήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141)» και η παρ.
3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των διατάξεων του Πρωτοκόλλου της παρ. 1 είναι η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας και οι Διευθύνσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και
Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας και Στρατηγικής Τελωνειακών
Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.. Ειδικά για τον συντονισµό της εφαρµογής των διατάξεων που προκύπτουν από το Μέρος V του Πρωτοκόλλου της παρ. 1, αρµόδια αρχή είναι το Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιµετώπιση
του λαθρεµπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.), το οποίο συστάθηκε µε
το άρθρο 6 του
ν. 4410/2016 (Α’ 141).»
Άρθρο 33
Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας
1. Στο άρθρο 152 του ν. 3588/2007 (Α’ 153), τροποποιείται η
παρ. 4, διαγράφονται οι παρ. 5 και 6 και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 152
Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας
1. Οι κατ’ ιδίαν πράξεις της διαδικασίας του δηµόσιου πλειστηριασµού που ενεργείται για την εκποίηση της περιουσίας του
οφειλέτη είτε ως συνόλου είτε των κατ’ ιδίαν περιουσιακών του
στοιχείων, προσβάλλονται από καθέναν που έχει έννοµο συµφέρον µε ανακοπή που ασκείται ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου.
2. Η ανακοπή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ενέργεια της κάθε πράξης. Σε κάθε
περίπτωση δεν µπορεί να ασκηθεί ανακοπή µετά τη µεταγραφή
της περίληψης της πράξης εξόφλησης ή µερικής εξόφλησης και
πιστοποίησης ότι τηρήθηκαν οι όροι που συµφωνήθηκαν για την
εξασφάλιση της καταβολής του υπόλοιπου τιµήµατος, εκτός αν
η προσβολή αφορά τη σύνταξη της µεταβιβαστικής σύµβασης,
καθώς και µεταγενέστερες πράξεις, οπότε η ανακοπή ασκείται
εντός ενενήντα (90) ηµερών από της µεταγραφής ή αν δεν υπάρχουν ακίνητα εντός εξήντα (60) ηµερών από της υπογραφής της
σύµβασης µεταβιβάσεως.
3. Η άσκηση της ανακοπής και η προθεσµία αυτής δεν αναστέλλουν την περαιτέρω διαδικασία της εκκαθάρισης, εκτός αν
διατάξει τούτο ο εισηγητής, µετά από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου που δικαιολογεί έννοµο συµφέρον και αφού ακουσθεί ο
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σύνδικος, που προσκαλείται να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως προ τριών (3) ηµερών.
4. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά
µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεσή της και το δικαστήριο αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Η απόφαση
του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ανακοπή ερηµοδικίας, έφεση
ή αναίρεση. Το πτωχευτικό δικαστήριο µε την απόφασή του, που
απαγγέλλει την ακύρωση, ορίζει ποιες από τις πράξεις πρέπει να
επαναληφθούν.»
2. Το άρθρο 99 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) καταργείται.
3. Oι παρ. 1 και 2 ισχύουν από τις 6.11.2020, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4745/2020 και καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς
υποθέσεις, επί των οποίων έχει ασκηθεί τακτικό ή έκτακτο ένδικο
µέσο και δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση.
Άρθρο 34
Προκαταβολή σύνταξης - Προσθήκη άρθρου 7Α
στον ν. 4387/2016
Μετά από το άρθρο 7 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται
άρθρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Προκαταβολή σύνταξης
1. Στους ασφαλισµένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
ν. 4670/2020 (Α’ 43), χορηγείται προκαταβολή έναντι της συντάξεως που δικαιούνται, από
την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έως το τέλος του µήνα έκδοσης προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης ή, ελλείψει αυτής, έως το τέλος του
µήνα έκδοσης οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.
2. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που
χορηγείται ως προκαταβολή, εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει
συµπληρώσει βάσει των στοιχείων που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ
ή δηλώνονται υπεύθυνα από τον ίδιο:
α) κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις
χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ηµέρες ασφάλισης και ηλικία
εξήντα επτά (67) ετών και άνω, ισούται µε τριακόσια ογδόντα
τέσσερα (384,00) ευρώ,
β) κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ηµέρες ασφάλισης και ηλικία εξήντα
δύο (62) έως εξήντα επτά (67) ετών, ισούται µε τριακόσια εξήντα
(360,00) ευρώ,
γ) κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) έτη ασφάλισης ή έξι χιλιάδες
(6.000) ηµέρες ασφάλισης και ηλικία εξήντα δύο (62) έως εξήντα
επτά (67) ετών, ισούται µε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00)
ευρώ,
δ) τις απαιτούµενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις του χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας και είναι κάτω των εξήντα δύο
(62) ετών, ισούται µε τριακόσια εξήντα (360,00) ευρώ.
3. Για τον υπολογισµό του χρόνου της παρ. 2 λαµβάνεται
υπόψη ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανυθεί σε
οποιονδήποτε ενταγµένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης, όπως πιστοποιείται, ιδίως, από τα διαθέσιµα µηχανογραφηµένα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.
4. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, το ποσό
που χορηγείται ως προκαταβολή ισούται µε τριακόσια ογδόντα
τέσσερα (384,00) ευρώ. Η χορήγηση της παροχής προϋποθέτει
την ύπαρξη του ελάχιστου συντάξιµου ποσοστού αναπηρίας και
τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται στις
διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του eΕΦΚΑ.
5. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισµένου, η χορήγηση της παροχής προϋποθέτει τη συµπλήρωση
των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται στις διατάξεις που
διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Το ποσό
που χορηγείται ως προκαταβολή ισούται µε τριακόσια ογδόντα
τέσσερα (384,00) ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο και, αν υπάρ-

χουν άλλα δικαιοδόχα µέλη, µε επιπλέον τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ ισοµερώς επιµεριζόµενο σε αυτά.
Επί αιτήσεων για χορήγηση, κατά µεταβίβαση, σύνταξης λόγω
θανάτου του συνταξιούχου, καταβάλλεται ποσό τριακοσίων
ογδόντα τεσσάρων (384,00) ευρώ στον επιζώντα σύζυγο και, αν
υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα µέλη, επιπλέον ποσό τριακοσίων
ογδόντα τεσσάρων (384,00) ευρώ ισοµερώς επιµεριζόµενο σε
αυτά.
6. Η παροχή δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των
οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις
ανώτατα όρια,
β) όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον
e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας,
γ) όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται µε τις διατάξεις
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή διακρατικών
συµβάσεων.
Αν µεταγενέστερα εκλείψει η περ. α), η παροχή χορηγείται από
την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση.
7. Η παροχή είναι ακατάσχετη και συµψηφίζεται µε τα ποσά
σύνταξης που θα χορηγηθούν µε την προσωρινή και οριστική
απόφαση συνταξιοδότησης. Από τα ποσά της προσωρινής και
της οριστικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές στον eΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές.
8. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους
ασφαλισµένους, σύµφωνα µε το παρόν, αναζητούνται σύµφωνα
µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ.
356/1974, Α’ 90) και, σε κάθε περίπτωση, δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο µέλλον από
τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.
9. Το παρόν εφαρµόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που
υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του, καθώς και σε όλες τις
εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, µε την επιφύλαξη
της παρ. 6.
Στην περίπτωση των εκκρεµών αιτήσεων, τα ποσά του παρόντος καταβάλλονται αναδροµικά σύµφωνα µε την παρ. 1, κατόπιν
ηλεκτρονικού αιτήµατος του δικαιούχου µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
Επί των ποσών που καταβάλλονται αναδροµικά δεν επιβάλλεται κράτηση για τον κλάδο ασθένειας, ενώ ο φόρος επιµερίζεται
στα φορολογικά έτη που αναλογεί η παροχή.
10. Στο παρόν δεν υπάγονται οι ασφαλισµένοι του e-ΕΦΚΑ, οι
οποίοι δικαιούνται ή λαµβάνουν την προκαταβολή σύνταξης σύµφωνα µε το άρθρο 57Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α’ 210).
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των
αιτηµάτων, τον τρόπο απόδειξης της συνδροµής των προϋποθέσεων και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 35
Προστατευόµενα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 1 του
ν. 2643/1998
Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α’ 220)
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Όσοι έλαβαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια
του ν. 1285/1982 (Α’ 115), εφόσον κατέστησαν Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ), καθώς και τα τέκνα όσων κατέστησαν ΑµεΑ εξαιτίας
της συµµετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση ή όσων πέθαναν
εξαιτίας της συµµετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Επίσης,
προστατεύονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας
προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύµατα ή κακουχίες, εξαιτίας της συµµετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγµαταρχών από 21.4.1967
έως 24.7.1974.»
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Άρθρο 36
Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

τείνονται υφιστάµενες δηµόσιες συµβάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόµενων νοµικών του
προσώπων για τα ανωτέρω αντικείµενα, µέχρι την ολοκλήρωση
των διαδικασιών ανάθεσης του προηγούµενου εδαφίου.

1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης,
απαγορεύεται η µετάταξη ή απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη µετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ) για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
2. Διαδικασίες µετατάξεων ή αποσπάσεων ή άλλης µορφής µετακινήσεων υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ που είναι εκκρεµείς κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος δεν ολοκληρώνονται.

Άρθρο 39
Οικονοµική ενίσχυση διανοµέων κινηµατογραφικών ταινιών,
βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020

Άρθρο 37
Μέτρα στήριξης εργαζοµένων και εργοδοτών
τουριστικών καταλυµάτων δωδεκάµηνης λειτουργίας- Τροποποίηση του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020
Στο άρθρο 123Α του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προστίθεται παρ.
1α και το άρθρο 123Α διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυµάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος
(δώδεκα (12) µήνες ετησίως) και κατά το χρονικό διάστηµα από
τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαµηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του έτους 2019, καταβάλλονται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από
1.9.2020 έως 31.12.2020.
1α. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυµάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος
(δώδεκα (12) µήνες ετησίως) και κατά το χρονικό διάστηµα από
τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέµβριο 2020 είχαν χαµηλότερα
ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2021
έως 31.3.2021.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την
ένταξη των επιχειρήσεων-εργοδοτών της παρ. 1, οι υποχρεώσεις
αυτών των επιχειρήσεων, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος «Εργάνη» και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.»
Άρθρο 38
Υπηρεσίες ενηµέρωσης του κοινού
Λόγω του σοβαρού κινδύνου διασποράς του COVID-19 και, σε
κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.5.2021, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, κατά παρέκκλιση των
εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να διενεργεί για
το ίδιο και εποπτευόµενα νοµικά του πρόσωπα, διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν.
4412/2016 (Α’ 147), για την οργάνωση, εγκατάσταση, διαλειτουργικότητα, αναβάθµιση, λειτουργία και συνεχιζόµενη υποστήριξη
τηλεφωνικού κέντρου (call center), κέντρου υποστήριξης και επίλυσης θεµάτων κοινού (back office) ή/και κέντρου ενηµέρωσης
του κοινού (help desk) και ιστοσελίδων. Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν την προµήθεια ψηφιακών ή µη εργαλείων, µέσων
και εφαρµογών για την επικοινωνία του Υπουργείου και των εποπτευόµενων νοµικών του προσώπων µε το κοινό, υλικοτεχνικής
υποδοµής και εξοπλισµού, καθώς και υπηρεσίες συνολικής διαχείρισης έργου, συµβουλευτικής, τεχνικής υποστήριξης, προβολής και ενηµέρωσης για τα κέντρα και τις δραστηριότητες αυτές.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, δύνανται οµοίως να παρα-

1. H παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) τροποποιείται ως εξής:
«1. Ενισχύονται οικονοµικά µε τη µορφή οικονοµικής κάλυψης
θέσεων θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, οι
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ή µη κερδοσκοπικές, υποκείµενες σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), µε κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) έναν από τους
ακόλουθους: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, 59.14, 59.13, οι
οποίες: α) έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτηµένου χώρου µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είτε θεάτρου,
κινηµατογράφου, µουσικής σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουµένων των αθλητικών εγκαταστάσεων, β) έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση Φ.Π.Α. από 1ης
Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεµβρίου 2020 και γ) παρουσιάζουν
πτώση κύκλου εργασιών το χρονικό διάστηµα Μαρτίου-Σεπτεµβρίου 2020 σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα Μαρτίου-Σεπτεµβρίου 2019 κατά τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%). Οι
προϋποθέσεις των περ. β) και γ) δεν χρειάζεται να συντρέχουν,
προκειµένου να είναι δικαιούχοι ενίσχυσης επιχειρήσεις κινηµατογράφου που έκαναν έναρξη εργασιών µετά την 1η.1.2019.»
2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020, προστίθεται εδάφιο και η παρ. 7 τροποποιείται ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι όροι, η διαδικασία, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέµατα, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Ειδικά
ως προς τις επιχειρήσεις µε Κ.Α.Δ. 59.13, η κοινή απόφαση ορίζει
και το ύψος της ενίσχυσης.»
Άρθρο 40
Παράταση του µηχανισµού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του µηχανισµού ενίσχυσης
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) παρατείνεται µέχρι τις 31.3.2021 και ο µηχανισµός εφαρµόζεται για εργαζοµένους που έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης την 31η.1.2021.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις της
οικονοµικής ενίσχυσης, ιδίως η απαιτούµενη µείωση του κύκλου
εργασιών του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή των ακαθάριστων εσόδων και ο κύκλος εργασιών αναφοράς ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα
και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με
την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το
χρονικό διάστηµα εφαρµογής του µηχανισµού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή
να προβλέπεται η εφαρµογή του για έτερα χρονικά διαστήµατα.
Άρθρο 41
Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4756/2020
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) εφαρµόζεται σε εργαζοµένους που έχουν προσληφθεί µέχρι και την 31η.1.2021 και
ισχύει για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης
επιχείρησης ή υποκαταστήµατος λόγω του κορωνοϊού COVID19 ή ανήκει σε κλάδους που πλήττονται από αυτόν και σε κάθε
περίπτωση µέχρι την 31η.3.2021.
2. Η παρ. 8 του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η χωρική οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής του παρόντος, οι κλάδοι
και οι Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία µε εντολή δηµόσιας αρχής ή που πλήττονται, να τροποποιείται η
καταληκτική ηµεροµηνία πρόσληψης των εργαζοµένων των
οποίων οι συµβάσεις εργασίας µπορούν να τίθενται σε αναστολή, καθώς επίσης και το απώτατο χρονικό όριο της αναστολής, να ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το
ύψος της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού και η διαδικασία καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με την ίδια ή όµοια
απόφαση δύναται να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος ή να
προβλέπεται η εφαρµογή του για έτερα χρονικά διαστήµατα.»
Άρθρο 42
Επέκταση οικονοµικής στήριξης καλλιτεχνών Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 4764/2020
Η παρ. 6 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των καλλιτεχνών, δηµιουργών και
επαγγελµατιών της τέχνης και του πολιτισµού, η διαδικασία καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο ζήτηµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος. Επίσης, δύναται να παρατείνεται η χορήγηση της
αποζηµίωσης ειδικού σκοπού ή να χορηγείται για έτερα χρονικά
διαστήµατα και να καθορίζεται η καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφής στην πλατφόρµα της παρ. 1.»
Άρθρο 43
Έκτακτη αποζηµίωση εποχικά εργαζοµένων του
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωµα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
1. Εποχικά εργαζόµενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται µε βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασµό µε την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.
1545/1985 (Α’ 91), είναι δικαιούχοι µηνιαίας έκτακτης αποζηµίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο µηνιαίο επίδοµα ανεργίας
που έλαβαν, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, µε πλήρη ή µερική απασχόληση, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά
το έτος 2020,
β) έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3)
µηνών και πέντε (5) ηµερών, κατά το χρονικό διάστηµα από τον
Σεπτέµβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια, σύµφωνα µε την παρ. 9
του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, επιµηκύνθηκε κατά έναν (1) µήνα
για το χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο 2019 έως και τον
Φεβρουάριο 2020,
γ) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαµβάνουν ή δεν
θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστηµα
από τον Σεπτέµβριο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021,
δ) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαµβάνουν ή δεν
θα λάβουν το επίδοµα µακροχρονίως ανέργων για τους µήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,
ε) δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν ή δεν θα λάβουν την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, δυνάµει του άρθρου 68 του ν.
4756/2020 (Α’ 235) ή άλλων διατάξεων.
2. Η έκτακτη αποζηµίωση της παρ. 1 καταβάλλεται µηνιαία για
τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τον Οργανισµό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραµένουν εγγεγραµµένοι άνεργοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
3. Η έκτακτη αποζηµίωση της παρ. 1 απαλλάσσεται
από
κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-

γύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται
ούτε συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται
από πιστωτικά ιδρύµατα για οφειλές προς αυτά, ούτε συµψηφίζεται µε οφειλές προς πιστωτικά ιδρύµατα και δεν προσµετράται
στο συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό οικογενειακό εισόδηµα.
4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή του παρόντος καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.Δ..
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 44
Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020
Οι παρ. 1, 3 και 10 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (Α’ 235)
τροποποιούνται και το άρθρο 32 του
ν. 4756/2020 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 32
Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες
έχει χορηγηθεί παράταση προθεσµιών καταβολής
ή αναστολή είσπραξης
1. Η προθεσµία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούµενων και ελευθέρων επαγγελµατιών, η οποία παρατάθηκε µέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο
πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε το άρθρο 3
της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το
άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020
(Α’ 86), το άρθρο 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83), το άρθρο 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020, το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο 55 της
από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90),
η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104),
παρατείνεται εκ νέου µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2021. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, µετά τη λήξη της παράτασης της
προθεσµίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής έως και σαράντα οκτώ (48) µηνιαίων δόσεων,
µε την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης ποσού
πενήντα (50) ευρώ.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται µέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναµία
πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρµόδια όργανα για
την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθµιση είναι οι προϊστάµενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.
3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση της παρ. 1 κεφαλαιοποιούνται κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω µη
εµπρόθεσµης καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόµενο µήνα
από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθµιση, µε επιτόκιο δυόµιση εκατοστιαίων µονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισµένο. Κατ’ εξαίρεση,
βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης έως και
είκοσι τεσσάρων (24) µηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται µε επιτόκιο.
4. Η υπαγωγή στη ρύθµιση συντελείται µε την καταβολή της
πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του µήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι
επόµενες δόσεις της ρύθµισης καταβάλλονται έως την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα από τον µήνα υπαγωγής
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στη ρύθµιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης ορίζεται σε
πενήντα (50) ευρώ.
6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο
της ρύθµισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθµού των
δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών.
7. Η ρύθµιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν
καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της
ρύθµισης.
8. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται οι όροι
αυτής και οι λοιποί όροι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήµατα:
α) δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας διµηνιαίας ισχύος,
β) στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του
α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας για την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου,
εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν
υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε περίπτωση
ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας µε παρακράτηση ποσού ίσου µε την οφειλή,
γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα
χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ηµεροµηνία υπαγωγής
στη ρύθµιση, εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.
3863/2010 (Α’ 115),
δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά
το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136),
ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
9. Η απώλεια της ρύθµισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
β) τη µετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου
της οφειλής και των προηγούµενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής µε όλα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέσα.
10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος υποβάλλεται µέχρι τις 31.1.2022.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και
τα αρµόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, να παρατείνεται η προθεσµία της παρ. 10 και να
ρυθµίζονται τυχόν ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.»
Άρθρο 45
Χρήση µέσων Τ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή γενικών
συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις και
οµοσπονδίες - Παράταση θητειών καταστατικών οργάνων
αθλητικών ενώσεων
1. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών
σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών, δύναται να διεξάγονται
και µε τη χρήση σύγχρονων µέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας
και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), µε σκοπό την αποµακρυσµένη συµµετοχή των µελών τους. Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιµέρους
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, συµπεριλαµβανοµένων των
ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων,
διεξάγονται µε τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.»
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής
των αρχαιρεσιών, εκτός αν από το οικείο καταστατικό προβλέπεται µεγαλύτερη προθεσµία, οπότε εφαρµόζεται η καταστατική
πρόβλεψη.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 5
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του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), οι γενικές συνελεύσεις
για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών µε τη χρήση µέσων Τ.Π.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 1, διεξάγονται ενώπιον τριµελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία
αποτελείται από δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισµένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα
µέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην
περίπτωση κωλύµατός τους, ορίζονται το αργότερο είκοσι (20)
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία των αρχαιρεσιών από
τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το
σωµατείο, η ένωση ή η οµοσπονδία, κατόπιν σχετικής αίτησης,
η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµέρα των αρχαιρεσιών.
3. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου κατά τη
διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών. Κατά
την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, µε απόφαση του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού, δύναται να µετατίθεται ο χρόνος
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών
οργάνων των αθλητικών οµοσπονδιών και να παρατείνεται η θητεία των µελών τους για όσο χρονικό διάστηµα είναι απολύτως
αναγκαίο προκειµένου να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες,
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10ης.4.2021.
4. Οι παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε διαφορετικής ρύθµισης που
περιέχεται στα καταστατικά των αθλητικών σωµατείων, ενώσεων
ή οµοσπονδιών. Αρχαιρεσίες που έχουν προκηρυχθεί κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον πρόκειται να διεξαχθούν
µε τη χρήση σύγχρονων µέσων Τ.Π.Ε., σύµφωνα µε τις παρ. 1
και 2, δύναται να αναβληθούν µε απόφαση του αρµόδιου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την 31η.3.2021, κατά
παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης.
5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης δύναται να διεξαχθούν έως την
30ή.6.2021. Οι θητείες των µελών των διοικητικών συµβουλίων
και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου αθλητικής ένωσης παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 46
Παράταση της θητείας της Ολοµέλειας της Διοίκησης της
Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.)
Ειδικά για τους θερινούς Παραολυµπιακούς Αγώνες του
Τόκυο, οι οποίοι έχουν αναβληθεί για το έτος 2021, η Ολοµέλεια
της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής
(Ε.Π.Ε.) θα αναδειχθεί, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 του
π.δ. 22/2004 (Α’ 16), κατά το χρονικό διάστηµα από 15 έως 30
Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση ακύρωσης των Παραολυµπιακών
Αγώνων, η Ολοµέλεια της Διοίκησης θα αναδειχθεί εντός τριάντα
(30) ηµερών από τη σχετική επίσηµη ανακοίνωση της Διεθνούς
Παραολυµπιακής Επιτροπής. Η θητεία των µελών της παρούσας
Ολοµέλειας της Διοίκησης της Ε.Π.Ε., που έχουν εκλεγεί ή διοριστεί µετά από τους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο, παρατείνεται έως την ανάδειξη της νέας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 47
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1.α. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της προωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης, σύµφωνα µε το
άρθρο 6, η οποία χορηγείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τα
οποία απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη. Με την ίδια
ή όµοια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των υπαλλήλων ανά
οργανική µονάδα και επί του συνόλου των υπαλλήλων, το οποίο
θα λαµβάνει την προωθηµένη µισθολογική εξέλιξη της παρ. 1 του
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άρθρου 6. Το ποσοστό επί του συνόλου των υπαλλήλων κυµαίνεται µεταξύ του τρία τοις εκατό (3%) και του δεκαπέντε τοις
εκατό (15%), λαµβανοµένης υπόψη της εκάστοτε δηµοσιονοµικής συγκυρίας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων υπαλλήλων, µε αποτέλεσµα την υπέρβαση του εκάστοτε
καθοριζόµενου ποσοστού, µε την ως άνω απόφαση δύναται να
καθορίζονται κριτήρια περιορισµού των δικαιούχων της προωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης µέχρι το ως άνω ποσοστό. Τέτοια
κριτήρια ενδεικτικά είναι, κατά σειρά, ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας, η προϋπηρεσία στην οργανική µονάδα και η κατάταξη των υπαλλήλων σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ. 2 του
άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 96).
β. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 6, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2.α. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το επίδοµα της παρ. 1 του άρθρου 9 δύναται να προσαυξάνεται σε συγκεκριµένες παραµεθόριες και
αποµακρυσµένες υπηρεσίες, µε κριτήρια ιδίως τη σπουδαιότητα
των υπηρεσιών για τον έλεγχο προσώπων και εµπορευµάτων που
εισέρχονται και εξέρχονται από τη Χώρα, καθώς και για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου. Με την
ως άνω προσαύξηση το εν λόγω επίδοµα δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ µηνιαίως.
β. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζονται ο χρόνος έναρξης των προθεσµιών της παρ. 2 του άρθρου
9, οι προϋποθέσεις παράτασης του διαστήµατος µέγιστης παραµονής για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που
σχετίζονται µε την αδυναµία στελέχωσης των υπηρεσιών, οι
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις απρόβλεπτης ανάγκης αποχώρησης από την υπηρεσία, θανάτου του υπαλλήλου, αναστολής λειτουργίας ή κατάργησης της υπηρεσίας, καθώς και περιπτώσεις
µετάθεσης σε υπηρεσία ίδιας βαρύτητας ως προς την καταβολή
του επιδόµατος αποµακρυσµένων-παραµεθόριων περιοχών, για
τις οποίες τα ποσά της παρ. 1 δεν αναζητούνται ή τα ποσά που
αναζητούνται περιορίζονται αναλόγως µε τη διάρκεια παραµονής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του ιδίου άρθρου.
3. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διενέργειας ή µη, αξιολόγησης, περιπτώσεις εξαίρεσης για υπαλλήλους οι οποίοι νοµίµως
απαλλάσσονται από τη συµµετοχή στην αξιολόγηση, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρ. 5
του άρθρου 11.
4.α. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της περ. α’ της παρ. 1
του άρθρου 13 στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα
στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία.
Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α’
143) για τις αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορούν
την εφαρµογή της παρούσας δεν απαιτείται η σύµπραξη του
Υπουργού Οικονοµικών, εφόσον η δαπάνη που προκαλείται από
αυτές είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισµού της ή του εκάστοτε Μ.Π.Δ.Σ.. Σε αντίθετη περίπτωση η
παράλειψη σύµπραξης του Υπουργού Οικονοµικών συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης της πράξης
και λόγο ακυρότητας αυτής.
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζονται ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισµού
της Α.Α.Δ.Ε., µη επιτρεπόµενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους.
β. Ο αριθµός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθηµέρου και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 13 καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
στο πλαίσιο των εγκεκριµένων σχετικών πιστώσεων της Α.Α.Δ.Ε..

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γ. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα θέµατα
εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 13.
δ. Οι αποφάσεις των περ. α’, β’ και γ’ δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέσα στο πρώτο δίµηνο του έτους και
έχουν αναδροµική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους.
Όµοιες αποφάσεις που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το τελευταίο δίµηνο του έτους έχουν αναδροµική
ισχύ από την 1η Νοεµβρίου του ίδιου έτους.
5.α. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διενέργειας ή µη, της αξιολόγησης και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρ. 2
του άρθρου 15.
β. Οι συντελεστές της παρ. 3 του άρθρου 15 δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στα
όρια των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Αρχής, κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) και κατά µέγιστο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισµού αποδοχών της
Α.Α.Δ.Ε..
Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ τίθενται σε ισχύ από
1ης.6.2021. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) δύναται να παρατείνεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος και µετά την 1η.6.2021.
2. Ειδικά για τους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν λαµβάνουν την
προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), οι
διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναδροµικά τρεις (3)
µήνες πριν από την έναρξη ισχύος της παρ. 1.
3. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Β’, Γ’και Δ’ τίθενται σε ισχύ από
τη δηµοσίευση του παρόντος, εκτός αν σε αυτές ορίζεται διαφορετικά.
Αθήνα,..................................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

7. ΥΓΕΙΑΣ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
13.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
14. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): 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 (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.43’ λύεται η συνεδρίαση για
ηµέρα Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

