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Αθήνα, σήµερα στις 18 Μαΐου 2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.19’ 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.
Πριν ξεκινήσουµε θα ήθελα να προβώ στις ακόλουθες ανακοινώσεις.
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την τροποποίηση
της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών
98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και
τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία
των καταναλωτών και άλλες διατάξεις».
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηµατολογικού κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, εφαρµογή σε αυτές της κοινής εθνικής νοµοθεσίας Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηµατολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στο κτηµατολόγιο στα κτηµατολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις».
Τέλος, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι
Υπουργοί Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν την 18-5-2022
σχέδιο νόµου: «Εθνικός Κλιµατικός Νόµος - Μετάβαση στην κλιµατική ουδετερότητα και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων µε θέµα: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας

προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών
98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και
τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία
των καταναλωτών και άλλες διατάξεις.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 12 Μαΐου 2022 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών. Η εγγραφή των οµιλητών θα γίνει ηλεκτρονικά κατά τα ειωθότα,
δηλαδή, από τον πρώτο εισηγητή και µέχρι το τέλος της οµιλίας
του δεύτερου εισηγητή.
Συµφωνεί το Σώµα επ’ αυτής της βασικής εισήγησης;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Καλείται στο Βήµα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και συνάδελφος κ. Βασίλειος Βασιλειάδης.
Παρακαλώ, να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής εγγραφής.
Ορίστε, κύριε Βασιλειάδη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα αρχικά να χαιρετήσω την πραγµατικά ιστορική οµιλία του Πρωθυπουργού στην κοινή Σύνοδο της Γερουσίας και
της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Πρόκειται για µια στιγµή που αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε
Έλληνα, τον απανταχού Ελληνισµό και ως τέτοια πρέπει να την
αντιµετωπίσουµε και πάντως όχι ως αφορµή για πολιτική αντιπαράθεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τη χαρά σήµερα να εισηγούµαι από την πλευρά της Συµπολίτευσης ένα σχέδιο νόµου, η
ψήφιση και η εφαρµογή του οποίου θα έχει άµεσο και ουσιαστικό
αντίκτυπο στην καθηµερινότητα των πολιτών και ειδικότερα στις
συναλλαγές µέσω διαδικτύου. Πρόκειται για το σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε τίτλο: «Προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2161/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στην
καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις».
Το µεγαλύτερο µέρος του νοµοθετήµατος αφορά την ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της οδηγίας 2161, πιο γνωστής και ως
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οδηγία Omnibus. Η οδηγία Omnibus αποτελεί µέρος της αναθεώρησης της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους καταναλωτές της γνωστής πρωτοβουλίας «Νέα συµφωνία για τους
καταναλωτές», η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις 11 Απριλίου του 2018.
Στόχος της οδηγίας είναι η ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας αναφορικά µε την προστασία των καταναλωτών υπό το
πρίσµα του αυξανόµενου κινδύνου παραβιάσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Επιπλέον, εκσυγχρονίζει κανόνες και τους προσαρµόζει
στις νέες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις της αγοράς. Επεκτείνει τα δικαιώµατα των καταναλωτών που αφορούν φυσικά αγαθά
και υπηρεσίες σε νέα πεδία, όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες, τα
ηλεκτρονικά αγαθά και το ψηφιακό περιεχόµενο.
Αποσκοπεί ιδίως στην κάλυψη των κενών που διαπιστώθηκαν
σύµφωνα µε τον εκτενή έλεγχο καταλληλότητας του δικαίου για
τους καταναλωτές και την εµπορία που διενήργησε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τα έτη 2016 και 2017 στο πλαίσιο του προγράµµατος
«REFIT» για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου.
Η οδηγία Omnibus τροποποιεί τέσσερις προηγούµενες οδηγίες. Οι τρεις από αυτές έχουν ενσωµατωθεί στο ν.2251/1994 και
αφορούν τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές, τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές και τα δικαιώµατα των καταναλωτών. Η τέταρτη οδηγία αφορά στην αναγραφή των τιµών
των προϊόντων που πωλούνται στους καταναλωτές και έχει ενσωµατωθεί στο ν.4177/2013, καθώς και σε δύο υπουργικές αποφάσεις, η πρώτη του 2014 για τον Κώδικα Δεοντολογίας, για την
προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις
και τις προωθητικές ενέργειες και η δεύτερη του 2017 για την
κωδικοποίηση κανόνων διακίνησης και εµπορίας προϊόντων και
παροχής υπηρεσιών.
Η ενσωµάτωση της οδηγίας Omnibus θα έχει άµεσα και απτά
αποτελέσµατα για τους πολίτες, εν προκειµένω τους καταναλωτές, σε τέσσερις τοµείς: Πρώτον, στην προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικούς όρους σε συµβάσεις µε προµηθευτές
επιβάλλοντας σηµαντικές ποινές, µε κριτήρια όπως η φύση της
παραβίασης, το µέγεθος, η κατ’ εξακολούθηση πρακτική, το διασυνοριακό εύρος και άλλα.
Δεύτερον, ρυθµίζει σε µεγάλο βαθµό την κατάταξη προσφορών και εκπτώσεων, ενώ υποχρεώνει τον προµηθευτή να παρέχει
πλήρη ενηµέρωση στον καταναλωτή ως προς τις συνθήκες που
επέφεραν τη µείωση της τιµής του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Τρίτον, προστατεύει τους καταναλωτές από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, διασφαλίζοντας τα ατοµικά τους δικαιώµατα σε
ένδικα µέσα, θεσπίζοντας αποτελεσµατικές αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.
Τέταρτον, επεκτείνει τα δικαιώµατα των καταναλωτών, όπως
το δικαίωµα στην πληροφόρηση ή το δικαίωµα υπαναχώρησης
και σε τοµείς όπως οι διαδικτυακές αγορές προϊόντων και οι διαδικτυακές υπηρεσίες.
Κλείνοντας το κεφάλαιο που αφορά την οδηγία Omnibus, θα
ήθελα να επισηµάνω πως στη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο το 2019 η υιοθέτηση της οδηγίας υπερψηφίστηκε µε
πολύ µεγάλη πλειοψηφία από τις περισσότερες ευρωοµάδες. Και
αυτό, επειδή το τελικό κείµενο της οδηγίας Omnibus είναι προϊόν
διακοµµατικής συµφωνίας, της οποίας προηγήθηκε εκτεταµένη
διαπραγµάτευση σε µια διαδικασία που κράτησε σχεδόν δύο
χρόνια, από τον Απρίλιο του 2018 µέχρι το Νοέµβριο του 2019.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µάλιστα την είχε ως θέµα σε δεκαεπτά
συνεδριάσεις του.
Συνεπώς, θα µπορούσαµε να τονίσουµε αφ’ ενός την ανάγκη
της ενσωµάτωσης της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και αφ’ ετέρου
το γεγονός ότι η οδηγία καθαυτή είναι αποτέλεσµα ευρείας διακοµµατικής συναίνεσης, για να ζητήσουµε από όλες τις πολιτικές
πτέρυγες τη στήριξη στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, στις λοιπές διατάξεις. Αρχικά,
έχουµε τη διάταξη που επιτρέπει στον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων καταναλωτών ηλεκτρονι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κών παιχνιδιών και ψηφιακών εφαρµογών. Πρόκειται για µία
διαρκώς αυξανόµενη αγορά, ενώ και η πρόσβαση των ανηλίκων
γίνεται ολοένα και πιο εύκολη, όπως γνωρίζουµε πολύ καλά όλοι
οι συνάδελφοι που είµαστε γονείς. Η δυνατότητα ρύθµισης και
επιβολής κανόνων σε αυτή είναι ιδιαιτέρως σηµαντική.
Στη συνέχεια, ορίζεται µε σαφήνεια ως αρµόδια αρχή το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εγκατάσταση και
λειτουργία µεταποιητικών δραστηριοτήτων εντός της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.
Τέλος, έχουµε δύο διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των
λαϊκών αγορών και συγκεκριµένα στη διευκόλυνση της λειτουργίας των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργάνων, των οµοσπονδιών δηλαδή των πωλητών λαϊκών αγορών και στην επίλυση
των προβληµάτων που προέκυψαν αναφορικά µε την αρµοδιότητα έκδοσης, χορήγησης, µεταβίβασης και ανανέωσης αδειών
παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών σε λαϊκές αγορές από
τις περιφέρειες.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναφερθώ στις συνεδριάσεις
της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου για την επεξεργασία του σχεδίου νόµου. Το επίπεδο της συζήτησης αυτών
των συνεδριάσεων, το οποίο ελπίζω να µεταφερθεί και σήµερα
στην Ολοµέλεια, υπήρξε υποδειγµατικό. Έγινε ουσιαστικός διάλογος σε καλό κλίµα, κάτι που χρειάζεται περισσότερο, θεωρώ,
η πολιτική ζωή της χώρας µας, αλλά και αποζητά η ελληνική κοινωνία. Ως αποτέλεσµα, θεωρώ πως οι απόψεις που εκφράστηκαν
συγκλίνουν ως προς τη χρησιµότητα του σχεδίου νόµου. Γι’ αυτό
τον λόγο, καµµία Κοινοβουλευτική Οµάδα δεν καταψήφισε στην
επιτροπή το νοµοσχέδιο, παρ’ ότι όλοι οι συνάδελφοι, πλην της
Νέας Δηµοκρατίας, επιφυλάχθηκαν για την Ολοµέλεια.
Ενδιαφέρουσα υπήρξε και η συνεδρίαση µε τη συµµετοχή των
φορέων, οι εκπρόσωποι των οποίων αφ’ ενός έκριναν ότι επί της
αρχής τουλάχιστον το σχέδιο νόµου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφ’ ετέρου οι παρατηρήσεις που έκαναν ήταν ουσιαστικές. Ήδη, η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
έδωσε απαντήσεις σε µια σειρά παρατηρήσεων, ενώ επιφυλάχθηκε να αναλάβει και πρωτοβουλίες σε δεύτερο χρόνο για τα πιο
σύνθετα θέµατα.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβω, για να
το τονίσω, πως το µεγαλύτερο µέρος του σχεδίου νόµου αφορά
την ενσωµάτωση µιας οδηγίας, η οποία προέκυψε µετά από εκτενείς διαπραγµατεύσεις και τελικώς υιοθετήθηκε µε ευρεία συναίνεση.
Εµείς εδώ σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε ο
τελευταίος κρίκος σε µια µακρά υπερεθνική, νοµοπαρασκευαστική και νοµοθετική αλυσίδα και το κείµενο που έχουµε µπροστά µας είναι αποτέλεσµα επιστηµονικής εργασίας ως προς την
επεξεργασία του και αµοιβαίων υποχωρήσεων ως προς την πολιτική ουσία του.
Κατά την άποψή µου και η δουλειά που έχει κάνει ο κ. Γεωργιάδης και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αντανακλούν πλήρως, πέρα από το γράµµα της οδηγίας
και το πνεύµα του «New Deal for Consumers Initiative», δηλαδή
της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Νέα συµφωνία για τους καταναλωτές» στο πλαίσιο της οποίας, όπως είπαµε, υιοθετήθηκε η
οδηγία Omnibus.
Νοµίζω πως η συναίνεση αυτή µπορεί να αντικατοπτριστεί και
στο Εθνικό µας Κοινοβούλιο και γι’ αυτόν τον λόγο καλώ τους
συναδέλφους, τον αγαπητό εισηγητή της Μειοψηφίας και τους
ειδικούς αγορητές των υπόλοιπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων,
να µετατρέψουν την επιφύλαξη τους σε θετική ψήφο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται τώρα στο
Βήµα ο συνάδελφος γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χαράλαµπος
Μαµουλάκης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται µια διαδικασία
νοµοθετικού έργου, ουσιαστικά µια ενσωµάτωση ευρωπαϊκής
οδηγίας στο δικό µας, στο εθνικό νοµοθετικό µας πλαίσιο, µιας
οδηγίας η οποία -το τονίσαµε και στις επιτροπές- άργησε και άρ-
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γησε χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η χώρα µας είναι ουραγός και
σε αυτό το ζήτηµα, µετά από τη συντριπτική πλειονότητα των
κρατών-µελών που ενσωµάτωσαν από το προηγούµενο έτος στη
συγκεκριµένη οδηγία.
Μετά από καθυστερήσεις και αβελτηρίες, σήµερα, λίγα εικοσιτετράωρα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία της 8ης Μαΐου που
οφείλει η χώρα να συµµορφωθεί και να εναρµονιστεί νοµοθετικά
µε τις επιταγές της Κοµισιόν, ερχόµαστε ουσιαστικά στην εκπνοή
του χρόνου για να νοµοθετήσουµε και να την ενσωµατώσουµε.
Νοµίζω ότι αυτή η καθυστέρηση καταδεικνύει και µια πολιτική µη
προτεραιοποίησης αυτού του θέµατος, ενός ζητήµατος που
αφορά την προστασία του καταναλωτή. Αν µη τι άλλο έρχεται
και σε µια συγκυρία κρίσιµη, υπό την έννοια ότι βάλλεται η ελληνική κοινωνία πανταχόθεν από τις πληθωριστικές πιέσεις, είτε
εξωγενείς είτε λόγω των αλλεπάλληλων αστοχιών της Κυβέρνησης, και νοµίζω ότι οφείλουµε να τις επισηµάνουµε.
Προσπαθώ να συγκεράσω όλα αυτά τα οποία ειπώθηκαν στις
επιτροπές και τα οποία έχουν ενδιαφέρον, κυρίως από τους ίδιους τους φορείς οι οποίοι ασχολούνται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, φορείς οι οποίοι στην επιτροπή µάς διαφώτησαν αρκετά µε
επισηµάνσεις τους.
Ξεκινάω µε το ζήτηµα των ενδιάµεσων εκπτώσεων, ένα θέµα
το οποίο ήρθε στα ελληνικά νοµοθετικά δρώµενα πριν από δέκα
χρόνια. Είναι η γνωστή προσέγγιση του κ. Χατζηδάκη, τότε αρµόδιος Υπουργός. Με τη λογική -αν θέλετε- του ΟΟΣΑ εκείνης
της εποχής, µπήκαµε στη λογική των ενδιάµεσων εκπτώσεων για
να µπορέσουµε να προσφέρουµε -υποτίθεται- στον καταναλωτή
µεγαλύτερη δυνατότητα και τελικά το τίµηµα το οποίο θα έχει θα
είναι ελκυστικό µέσω αυτού του ανταγωνισµού και των εµβόλιµων στοχεύσεων, όσον αφορά τις εκπτώσεις. Τι αποδείχθηκε
δέκα έτη µετά; Ότι αυτό το µέτρο απέτυχε και απέτυχε παταγωδώς γιατί οι ίδιοι οι φορείς της αγοράς λένε ότι δεν υπήρξε καµµία εν τοις πράγµασι αποµείωση του οποιουδήποτε τιµήµατος
στην ευρύτερη αγορά. Δηλαδή, τελικά οι ενδιάµεσες εκπτώσεις
δεν προσέφεραν κάτι στον καταναλωτή. Τουναντίον µπερδεύουν
πολλές φορές και τον ίδιο.
Άρα νοµίζω ότι το ζήτηµα των ενδιάµεσων εκπτώσεων και µια
νοµοθετική προσέγγιση νέου χαρακτήρα, ίσως και εκ βάθρων,
θα πρέπει να υπάρξει ώστε να είναι διακριτό το πλαίσιο για το
πότε λαµβάνουν χώρα οι εκπτώσεις και πότε όχι. Αυτή η µη κατανόηση από τους πολίτες νοµίζω ότι δε βοηθά.
Θα κάνω µια αναφορά για τα πρόστιµα τα οποία προφανώς
και είναι µέσα στην ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει να υπάρχουν
πρόστιµα, κανείς δεν είπε όχι, αλλά ίσως θα πρέπει να δούµε
πάντοτε στο πνεύµα του ευρωπαϊκού νοµοθέτη πώς θα µπορέσουµε να προστατεύσουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις από τη
δαµόκλειο σπάθη των υψηλών προστίµων γι’ αυτές τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες βάλλονται. Το έχουµε τονίσει και
έχουµε ασκήσει κριτική, κύριε Υπουργέ, και για τη µη χρηµατοδότηση στην πράξη, στην πλειονότητα των επιχειρήσεων τουλάχιστον, δεδοµένου ότι από τα µεγάλα χρηµατοδοτικά εργαλεία
τα οποία ενεργοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δυστυχώς, δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ως επί το πλείστον τουλάχιστον. Άρα ό,τι χειρότερο γι’ αυτές
θα ήταν τώρα να πληγούν ακόµα περισσότερο µέσα από πρόστιµα. Μπορεί να γίνει µια αποκλιµάκωση. Δηλαδή στις µεσαίες,
µεγάλες και πολύ µεγάλες επιχειρήσεις να παραµείνει αυτή η
προσέγγιση η οποία αποτυπώνεται στο σχέδιο νόµου και για τις
µικρότερες επιχειρήσεις, πολύ µικρές, µικροµεσαίες επιχειρήσεις να υπάρξει µία βεβαίωση επιβολής προστίµου, αλλά µία
αποµείωση αυτού ώστε να µπορέσουν να αναπνεύσουν.
Και αφού συζητάµε για τα πρόστιµα, επιτρέψτε µου να πω κάτι
που αφορά τη ΔΙΜΕΑ. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να επαίρεστε για τη ΔΙΜΕΑ και για την προσπάθεια που καταβάλλεται.
Έχουµε βάλει κι εµείς πλάτη όσον αφορά τη στελεχιακή της ενίσχυση στο παρελθόν και αναµφίβολα η ΔΙΜΕΑ µπορεί να παίξει
καθοριστικό και κεντροβαρή ρόλο στα δρώµενα του ελέγχου,
του monitoring, της παρακολούθησης της αγοράς και της παρέµβασης εκεί που πρέπει. Να µην ξεχνάµε ότι υπήρχε και προηγούµενος φορέας από τη ΔΙΜΕΑ. Η ΔΙΜΕΑ είναι ο καθολικός
διάδοχος. Τι συµβαίνει, λοιπόν; Πέραν της ενίσχυσης και της πα-
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ραβατικότητας υπάρχει ένα πολύ δυνατό εργαλείο για τη ΔΙΜΕΑ
το οποίο σκοπίµως εσείς δεν το χρησιµοποιείτε.
Τι είναι το σηµαντικότερο για µία επιχείρηση, κύριοι συνάδελφοι; Είναι η φήµη της, το brand name που κουβαλά. Όταν πλήττεται η φήµη µιας επιχείρησης, τότε πραγµατικά αυτό πονάει τον
επιχειρηµατία - παραβάτη. Τι βλέπουµε εδώ; Ότι δεν το αγγίζετε
καθόλου το ζήτηµα, παρά µένετε µόνο στο θέµα του προστίµου,
ενώ οι φορείς το εκθείασαν και το ζήτησαν ουσιαστικά και ειδικά
φορείς της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας.
Η µεγάλη επιχείρηση για παράδειγµα, όπως µεγάλες διαδικτυακές πλατφόρµες που προσφέρουν χαµηλά τιµήµατα, δε
θέλω να αναφέρω τα ονόµατά τους αυτή τη στιγµή, κόπτονται
αν τυχόν το brand name το δικό τους, δηλαδή η φήµη και η πελατεία τους θιγεί µέσα από µια παρέµβαση της οποιασδήποτε
ελληνικής κυβέρνησης. Άρα είναι εργαλείο το οποίο πρέπει να
αξιοποιήσουµε και όχι να µείνουµε, ίσως και να επαναπαυθούµε,
στην επιβολή του οποιοδήποτε προστίµου πιστεύοντας ότι αυτό
θα συντελέσει στη συµµόρφωση των επιχειρήσεων αυτών.
Ανέφερα, κύριε Υπουργέ, χθες και µάλιστα δεν έκρυψα τη θετική έκπληξή µου γιατί στην παρούσα νοµοθετική διαδικασία που
ξεκίνησε από την προηγούµενη Παρασκευή και ολοκληρώνεται
σήµερα, εξέλιπε -και µετά χαράς το είπα- το πλήθος τροπολογιών και µάλιστα ετερόκλητων τροπολογιών. Το ανέφερα και στη
συνεδρίαση χθες. Πριν αλέκτωρα µάλιστα τρις διαψεύστηκα βλέποντας µια τροπολογία µεταµεσονύκτια.
Σήµερα έχουµε 18 του µηνός και είναι η δέκατη όγδοη τροπολογία για το Ελληνικό, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό πραγµατικά µε
ξεπερνά. Είναι συνεχόµενη νοµοθέτηση. Έρχεστε µεταγενέστερα και αλλάζετε συνεχώς το πεδίο. Υπήρχε µια κεντρική συµφωνία της ελληνικής Κυβέρνησης µε έναν παραχωρησιούχο
επενδυτή και αυτό αλλάζει άρδην. Πραγµατικά, είναι απορίας
άξιον. Αν υπήρχε προ ετών η γνώση από τον ανταγωνισµό ότι θα
υπάρχει τέτοια φιλική -εντός ή εκτός εισαγωγικών- προσέγγιση
της ελληνικής Κυβέρνησης για τη συγκεκριµένη επένδυση,
µήπως υπήρχαν και άλλοι επενδυτές και τελικά η χώρα µας µπορούσε να έχει καλύτερους όρους για τη συγκεκριµένη επένδυση.
Γιατί το δηµόσιο συµφέρον πάντοτε θα πρέπει να είναι στο κεντρικό πυρήνα της σκέψης µας και στο πρίσµα µας.
Το λέω αυτό γιατί τυγχάνει να είµαι µηχανικός και είδα την τροπολογία την οποία φέρατε, κύριε Γεωργιάδη, στο Κοινοβούλιο.
Νοµίζω ότι υπάρχει µια µεγάλη προσπάθεια να µετατραπεί το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε Υπουργείο Χωροταξίας και γενικά επίλυσης πολεοδοµικών θεµάτων.
Άρθρο 1: Ιδεατό στερεό. Τέτοιος τίτλος σε τροπολογία του
Υπουργείου Ανάπτυξης; Πραγµατικά είναι καινοφανές! Δεν είναι
µόνο για το στερεό. Είναι κτήριο οδικής αρχιτεκτονικής, είναι είσοδος - έξοδος. Δηλαδή το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να γίνει
κατανοητό, θα επωµιστεί την ευθύνη και την αρµοδιότητα να εγκρίνει είσοδο - έξοδο οχηµάτων σε µία επένδυση. Ξέρετε, αυτό
είναι µια καθολική και κύρια ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Έχω παρακολουθήσει και πολλές περιπτώσεις εισόδου - εξόδου
οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές γιατί αφορούν τη δηµόσια ασφάλεια.
Μια επένδυση όπως το Ελληνικό θα σωρεύσει µεγάλο πλήθος
επισκεπτών, άρα θα υπάρχει θέµα δηµόσιας ασφάλειας. Απορώ
πώς το Υπουργείο Ανάπτυξης θα µπορεί να έχει αυτή την ευθύνη
και να εγκρίνει τέτοιου είδους διαδικασίες εισόδου - εξόδου.
Πραγµατικά είναι παράδοξο.
Πάµε λίγο το µέγιστο ύψος στις κατασκευές. Είναι η τέταρτη
ή η πέµπτη φορά, αν θυµάµαι καλά, που αλλάζει το µέγιστο ύψος
των κτηρίων στο Ελληνικό. Παρεµπιπτόντως, νοµίζω ότι το πλήθος των τροπολογιών που είναι δεκαοκτώ. Τα τελευταία δύο χρόνια υπερβαίνει τα κτήρια τα οποία θα έπρεπε ως αριθµός να
έχουν κατεδαφιστεί.
Νοµίζω ότι ακόµα υπάρχουν τροµερές καθυστερήσεις στην
υλοποίηση αυτού του έργου. Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια
από τότε που θα ξεκινούσαν µεθοδικά και µαζικά οι µπουλντόζες
στο Ελληνικό να καθαιρέσουν το σύνολο των υπερκειµένων κτηρίων και να προχωρήσει η επένδυση. Η επένδυση δυστυχώς βρίσκεται ακόµα σε µηδενικό στάδιο όσον αφορά την υλοποίηση και
το κατασκευαστικό της σκέλος. Το τονίζω, κύριοι συνάδελφοι,
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για να γνωρίζουµε. Επιτοµή του λόγου µας πάντοτε είναι οι πράξεις µας και όπως βλέπουµε στην παρούσα περίπτωση, στην παρούσα επένδυση, στην παρούσα ιδιωτική πρωτοβουλία σε
συνεργασία µε την ελληνική Κυβέρνηση δυστυχώς η συγκεκριµένη επένδυση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µη επίτευξης του στόχου. Ποιος είναι ο στόχος; Προφανώς η υλοποίηση
του έργου προς χάριν και προς επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών. Δε συµβαίνει αυτό. Και όχι µόνο δε συµβαίνει αλλά έχουµε
και συνεχή, αέναη παρέµβαση νοµοθετική από την πλευρά του
αρµόδιου Υπουργείου -και όχι µόνο- για να επωφεληθεί ο ανάδοχος, η «LAMDA DEVELOPMENT» εν προκειµένω, χωρίς να
υπάρχει τίποτα που να δίδει πρόσθετη αξία στο ελληνικό δηµόσιο.
Συνεχίζω µε το τεχνικό θέµα γιατί πραγµατικά η τροπολογία
είναι πολυσέλιδη αλλά αφορά και σε πάρα πολλά σηµεία. Πάµε
λίγο στα data centers. Χρήσεις γης και στάθµευσης. Μία ερώτηση προς τον κύριο Υπουργό. Ξέρουµε ότι η προηγούµενη πρόβλεψη αφορούσε µία θέση στάθµευσης ανά διακόσια τετραγωνικά µέτρα. Αλήθεια πόσο ήταν πριν, κύριε Γεωργιάδη; Αν δεν
ενθυµείστε, επειδή είναι τεχνικό το θέµα, καλό είναι να το πληροφορηθείτε. Θέλω να το γνωρίζουµε. Για να καταλάβουµε ποια
είναι η αλλαγή, πόσο αλλάζει, πόσο δραµατικά ή δραστικά αλλάζει το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Αναφορικά µε το θέµα του ύψους να πω και κάτι άλλο. Μου
θυµίζει αυτό που λέγαµε για το παράδειγµα της Βαβέλ. Τώρα τι
έχετε εδώ; «Κατασκευές χωρίς περιορισµό ύψους». Σε ποιες πριµοδοτείτε αυτή την επιπρόσθετη δυνατότητα; Στις κατασκευές
και εγκαταστάσεις που οι παράγραφοι α και β της αρχικής σύµβασης επιτρέπουν. Ποιες είναι αυτές; Είναι η πλειονότητα των
περιπτώσεων των κτηρίων που πρόκειται να κατασκευαστούν.
Δηλαδή, εδώ µία µεταγενέστερη, µετά τη συµφωνία, παρέµβαση
της ελληνικής πολιτείας που νοµοθετεί υπέρ του αναδόχου, αυξάνει το ύψος µήνα µε το µήνα, τρίµηνο µε το τρίµηνο, χωρίς να
γνωρίζουµε εν τέλει τι θα γίνει. Και µάλιστα υπάρχει και µια επισήµανση για τις σηµάνσεις ασφαλείας εφόσον κρίνονται απαραίτητες από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Τελικά ποια υπηρεσία είναι
αρµόδια; Είναι αρµόδια η οικεία δηµοτική και περιφερειακή
αρχή; Είναι αρµόδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Άλλωστε οι χρήσεις γης είναι δυνατόν να µην είναι υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ή τελικά του Υπουργείου Ανάπτυξης ως ένα Υπουργείο σκούπα, θα
έλεγα. Στην προκειµένη περίπτωση τρέχει για να προχωρήσει και
να υλοποιήσει αυτή τη διαδικασία η οποία τονίζω ότι χωρίς στελέχωση δυστυχώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί το οτιδήποτε. Νοµίζω ότι οι υπάλληλοί του άλλες δεξιότητες έχουν
παρά είναι τεχνικοί ή οτιδήποτε άλλο.
Μια τελευταία επισήµανση θα ήθελα να κάνω που αναφέρεται
στις λοιπές διατάξεις και δεν είναι άλλη από το θέµα του Αγίου
Όρους. Από ό,τι εξηγήθηκε από τον κύριο Υπουργό στη χθεσινή
συνεδρίαση, το κυριότερο θέµα είναι ότι υπάρχει ένα κενό αρµοδιοτήτων, διοικητικών κυρίως αρµοδιοτήτων. Αυτό µπορεί να
γίνει κατανοητό και φυσικά µια επένδυση ειδικά στον πρωτογενή
τοµέα δε θα µας βρει εµάς απέναντι. Όµως, υπάρχει κάτι χαρακτηριστικό που οφείλω να το επισηµάνω. Και τι είναι αυτό, κύριοι
συνάδελφοι; Αν δηµιουργηθεί νοµοθετικό δεδικασµένο, αν δηµιουργήσουµε µια ανελαστική κατάσταση, τότε εµφιλοχωρεί ο κίνδυνος, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξουν πράξεις έκνοµες
πολεοδοµικά και χωροταξικά οι οποίες θα έρθουν προς νοµιµοποίηση. Και δεν αναφέροµαι µόνο στο Άγιο Όρος. Είναι ένα γενικότερο ζήτηµα. Πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για
τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετούµε ειδικά για περιπτώσεις που
αφορούν άδειες λειτουργίας, που αφορούν το πολεοδοµικό
πλαίσιο και πολεοδοµικό υπόβαρθο.
Ελπίζουµε να µην έχουµε άλλες τροπολογίες στο και πέντε.
Είδαµε τη µεταµεσονύκτια. Ελπίζουµε να µείνουµε σε αυτό
καθώς και την τροπολογία του Υπουργείου Τουρισµού. Όπως και
να ‘χει, όµως, κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι είναι ένα νοµοθέτηµα, είναι µια ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα που αν µη τι άλλο ενσωµατώνεται κι έχει σαφέστατα θετικές προσεγγίσεις. Το είδαµε
άλλωστε και στην επιτροπή. Καλό θα ήταν να µην είχαµε αυτές
τις ετερόκλητες παρεµβατικότητες από την πλευρά της Κυβέρ-
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νησης που αλλοιώνουν το πλαίσιο και δηµιουργούν και µια σύγχυση στο νοµοθετικό σώµα για τον τρόπο µε τον οποίο θα κινηθεί
και εντέλει θα ψηφίσει.
Αυτά ως ολοκλήρωση. Βεβαίως θα έχουµε τη δυνατότητα στη
διάρκεια της ηµέρας να συζητήσουµε περαιτέρω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να κλείσει το σύστηµα ηλεκτρονικής εγγραφής.
Καλείται στο Βήµα ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα
Αλλαγής, κ. Απόστολος Πάνας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αναφορικά µε το προς ψήφιση νοµοσχέδιο παρατηρούµε πως τελικά τόσο οι παρατηρήσεις της παράταξής µας του ΠΑΣΟΚ - Κινήµατος Αλλαγής όσο και αυτές που
σηµειώθηκαν κατά τη διαδικασία της ακρόασης των φορέων ουδέποτε ακούστηκαν. Και είναι πραγµατικά στενάχωρο να λαµβάνει χώρα τέτοια άρνηση για συνεργασία ώστε να παραδοθούν
στον ελληνικό λαό σωστά δοµηµένα νοµοθετήµατα τη στιγµή µάλιστα που η χώρα µας ανεβαίνει τον δικό της γολγοθά. Έναν οικονοµικό γολγοθά τον οποίο καλείται κάθε τύπου νοικοκυριού
και επιχείρησης να ανέβει.
Η τιµή της αµόλυβδης είναι πλέον σταθερά πάνω από τα 2
ευρώ ενώ έρχεται και νέα αύξηση στην τιµή των υγρών καυσίµων. Όπως µάλιστα ανέφερε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων Εµπόρων Καυσίµων ξεκίνησαν από χθες πολύ
σηµαντικές αυξήσεις στη χονδρική τιµή διυλιστηρίου για νέες παραγγελίες στις βενζίνες, στο υγραέριο κίνησης και στο πετρέλαιο
κίνησης. Τα πρόστιµα που αναµένουµε την εβδοµάδα αυτή να
ανακοινωθούν σε πρατήρια καυσίµων για αισχροκέρδεια δε λύνουν το πρόβληµα. Όπως και οι συναντήσεις που χτες µας αναφέρατε. Σηµαντικές δε, αλλά πρέπει να έχουν ουσιαστικό
χαρακτήρα. Ασφαλώς, λοιπόν, αντιλαµβανόµαστε πλήρως ότι
όσο ανεβαίνει η διεθνής τιµή και πέφτει το ευρώ τόσο ανεβαίνουν
τα καύσιµα. Το γεγονός, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει παραδοσιακά
υψηλούς φόρους στα καύσιµα ενώ αυξήθηκαν περαιτέρω και επί
κυβέρνησης Τσίπρα, όπως χαρακτηριστικά έχετε αναφέρει, κύριε
Υπουργέ, δεν ανακουφίζει την τσέπη των πολιτών.
Τελικά, το ερώτηµά µας παραµένει. Γιατί η Κυβέρνηση επέλεξε
να µην προχωρήσει σε οριζόντια µείωση αλλά στην επιδότηση µε
εισοδηµατικά κριτήρια; Δεν είναι ούτε καν µια ανάσα τα 40 ή 45 ή
τα 50 ευρώ επίδοµα που λάβανε για ένα τρίµηνο όσοι παρουσιάζουν εισοδήµατα κάτω των 30.000 ευρώ. Οι ανατιµήσεις και η καλπάζουσα ακρίβεια αυτή τη στιγµή στη χώρα µας δοκιµάζουν
ξεκάθαρα τις αντοχές των πολιτών. Και µέσα, λοιπόν, σε αυτό το
κλίµα ανασφάλειας που χαρακτηρίζει σύσσωµο το σώµα των πολιτών και µε τον πληθωρισµό να σπάει τα αρνητικά ρεκόρ το ένα
µετά το άλλο, αγγίζοντας µάλιστα τον Απρίλη διψήφιο ποσοστό
για πρώτη φορά µετά από είκοσι οκτώ έτη, η Κυβέρνηση αν µη τι
άλλο µοιάζει αµήχανη και απρόθυµη να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών. Έτσι ενώ το παρόν σχέδιο νόµου για την
καλή επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης
για την προστασία των καταναλωτών, ναι µεν εκσυγχρονίζει την
εθνική νοµοθεσία για την αποτελεσµατικότερη προστασία των δικαιωµάτων τους και των οικονοµικών τους συµφερόντων, εντούτοις κρίνονται ανεπαρκείς οι σχετικές διατάξεις, καθώς δεν
αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες στις καθηµερινές συναλλαγές των καταναλωτών.
Το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής θεωρεί επιτακτική ανάγκη τον
έλεγχο εφαρµογής της νοµοθεσίας και την επιβολή κυρώσεων
στους παραβάτες από µία ισχυρή ανεξάρτητη αρχή που θα έχει
ως µοναδικό στόχο την ουσιαστική προστασία και διασφάλιση των
συµφερόντων του καταναλωτή.
Έχω ήδη σηµειώσει πως η εµπλοκή της αποκεντρωµένης διοίκησης ως φορέα επιβολής των προστίµων από κλιµάκια ελέγχου,
τα οποία ανήκουν σε µία άλλη υπηρεσία, µόνο δυσλειτουργία θα
προσδώσει στην όλη διαδικασία ελέγχου και δε θα βοηθήσει ουσιαστικά στην όλη προσπάθεια.
Σε προηγούµενο, µάλιστα, νοµοσχέδιο -αν δεν κάνω λάθοςσχετικά µε το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, νοµοθετήσαµε υπέρ της
σύστασης των εταιρειών, µέσω των υπηρεσιών µιας στάσης και
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υπογραµµίσαµε το πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχει η δυνατότητα να διεκπεραιώνονται όλες οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες
που αφορούν σε ένα συγκεκριµένο γεγονός, σε έναν µόνο τόπο.
Τόσο, λοιπόν, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προωθεί τις υπηρεσίες µιας στάσης στο πλαίσιο του σχεδιασµού υπηρεσιών µε επίκεντρο τον πολίτη, όσο κι εµείς
πιστεύουµε πως οι αρχές του άλλου stop shop πρέπει να διέπουν
κάθε νοµοθέτηµα.
Οι τεχνολογικές, λοιπόν, εξελίξεις τρέχουν µε ραγδαίους ρυθµούς κι εµείς ως χώρα τρέχουµε να προλάβουµε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί και αυτό το προς ψήφιση νοµοσχέδιο, µε το οποίο εισάγονται νέοι ορισµοί για την ψηφιακή υπηρεσία, την επιγραµµική αγορά, τον πάροχο επιγραµµικής αγοράς, τη συµβατότητα, τις δυνατότητες λειτουργίας και τη
διαλειτουργικότητα. Ένα νοµοσχέδιο που τροποποιεί τις ρυθµίσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις εξ
αποστάσεως και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, ενώ
παράλληλα εισάγει ειδικές υποχρεώσεις ενηµέρωσης για τον
προµηθευτή για συµβάσεις που συνάπτονται σε επιγραµµικές
αγορές ως προς την ενηµέρωση του καταναλωτή.
Και δεν είναι λεκτική υπερβολή το ότι τρέχουµε, καθώς, όπως
γνωρίζουµε, στο µεγαλύτερο µέρος αφορά την ενσωµάτωση της
κοινοτικής οδηγίας 2019/2161 που θα πρέπει να αποτελεί και να
αποτελέσει µέρος του εσωτερικού δικαίου των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι την 28η Μαΐου του 2022.
Στο σηµείο αυτό, µάλιστα, θεωρώ χρέος µου να επισηµάνω για
άλλη µια φορά -και ζητώ να εξεταστεί- το ζήτηµα των ευρωπαϊκών οδηγιών 2019/770 για την προµήθεια ψηφιακού περιεχοµένου και ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και 2019/771 για την
πώληση αγαθών. Και οι δύο οδηγίες αποτελούν τόσο τοµή στην
εναρµόνιση του δικαίου των συµβάσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον όσο και προϊόντα κοινής νοµοθετικής σύλληψης και παράλληλης παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία συνδέονται σε ένα
υποσύστηµα του δικαίου των συµβάσεων στο πεδίο της ψηφιακής αγοράς.
Στην κατ’ άρθρο συνεδρίασή µας, υπογράµµισα αρχικά πως
οι οδηγίες αυτές θα έπρεπε να έχουν ενσωµατωθεί στις έννοµες
τάξεις των κρατών-µελών της Ένωσης ως την 1η Ιουλίου του
2021, ώστε να αρχίσουν να εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου
του 2022 και έπειτα τόνισα πως θα έπρεπε να αποτελούν και αντικείµενο επεξεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς αµφότερες ρυθµίζουν τις συµβάσεις που
συνάπτουν καταναλωτές, ενώ η θέσπιση τους συνιστά τη σηµαντικότερη εξέλιξη στο Ενωσιακό Δίκαιο των συµβάσεων και της
προστασίας του καταναλωτή στις τελευταίες διαδικασίες.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απαλοιφή της
διάταξης του κοινωνικού διαλόγου µε τις τροποποιήσεις της παραγράφου 7 του τρίτου άρθρου, όπου προβλέπεται, πλέον, µε
νέα διάταξη ότι ο εκάστοτε Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να εκδίδει τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες ως υπουργική απόφαση
χωρίς να προχωρά σε διάλογο µε τους φορείς της αγοράς, δεν
τιµά καθόλου τις αρχές των φιλελεύθερων δηµοκρατικών και κοινωνικών αρχών που διέπουν το Σύνταγµά µας.
Είναι λάθος η διαγραφή του κοινωνικού διαλόγου από την έκδοση της υπουργικής απόφασης και ζητούµε, ξανά, να παραµείνει ως έχει. Ιδανικά, µάλιστα, προτείνουµε τη σύσταση µιας
ειδικής επιτροπής διαλόγου για όλα τα θέµατα των µειωµένων
τιµών και τα προβλήµατα που κατά καιρούς προκύπτουν και τη
συναινετική επίλυσή τους, απαρτιζόµενη, µάλιστα, από µέλη
όλων των εµπλεκόµενων φορέων.
Όπως, επίσης, πιστεύουµε ότι είναι λάθος να µην υλοποιούµε
τις δεσµεύσεις µας. Ασφαλώς, λοιπόν, και αναφέροµαι στην κατάργηση του παρωχηµένου θεσµού των ενδιάµεσων εκπτώσεων,
που όχι µόνο δε βοηθά τη λειτουργία της αγοράς, αλλά δηµιουργεί και στρεβλώσεις που δεν επιτρέπουν τη διαµόρφωση χαµηλότερων αρχικών τιµών σε όλα τα είδη από την αρχή της σεζόν.
Για το ΠΑΣΟΚ, το Κίνηµα Αλλαγής, είναι επιτακτική η ανάγκη της
κατάργησής του, καθώς θα βοηθήσει ώστε να διαµορφωθεί µία
χαµηλότερη τιµή για όλο το χρόνο µε τη δυνατότητα στο µέρος
των δύο περιόδων, όπως γίνεται πάντα, να µπορέσουν οι επιχει-
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ρήσεις να εκποιήσουν τα είδη που έχουν µείνει στα αποθέµατά
τους.
Και καθώς έχουµε το τελικό κείµενο στα χέρια µας, να υπενθυµίσω πως η ρύθµιση του άρθρου 14 περί των συµβάσεων στις
επιγραµµικές αγορές -για το οποίο έχω ενηµερώσει ήδη- είναι
προβληµατική. Παρά, λοιπόν, την εισαγωγή του νέου άρθρου
3βα, σχετικά µε τις πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις ενηµέρωσης
από τον πάροχο επιγραµµικής αγοράς, δεν ρυθµίζεται ειδικότερα η ευθύνη του παρόχου σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών ή ανώµαλης εξέλιξης της σύµβασης.
Τέλος, οφείλω, κύριε Υπουργέ -ξανά- εν όψει της Ολοµέλειας
να υπενθυµίσω το αίτηµα της Γενικής Συνοµοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελµατιών και Βιοµηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, µε το οποίο ζητούν για την πρώτη εφαρµογή του
ν.4849/2021 σε λαϊκές αγορές που δεν είχαν µε προγενέστερους
νόµους συντάξει κανονισµό λειτουργίας τη µη προσκόµιση των
δικαιολογητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
και για τις πενταµελής επιτροπές, ώστε να ορίζονται εκπρόσωποι
από τα µεγαλύτερα σωµατεία παραγωγών και επαγγελµατιών,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο ψηφισάντων τελευταίων εκλογών.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ, το
Κίνηµα Αλλαγής έχει αποδείξει πως µε σύνεση και κοστολογηµένες προτάσεις συµβάλλει προς την κατεύθυνση της καλύτερης
νοµοθέτησης, έχοντας πάντα ως γνώµονα την ευηµερία των πολιτών στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και παγκόσµιο περιβάλλον.
Το νοµοσχέδιο το βλέπουµε θετικά. Αναµένουµε, όµως, επιτέλους τις απαντήσεις σας στις προτάσεις, κύριε Υπουργέ και στις
παρατηρήσεις που σας κατατέθηκαν καθ’ όλη τη νοµοθετική διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, ο συνάδελφος κ. Μανώλης Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζητούµενη οδηγία για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία καταναλωτών προβλέπει, κατά τη γνώµη µας, ορισµένα
ελάχιστα δικαιώµατα για τους καταναλωτές, καθώς και τη θέσπιση κάποιων υποχρεώσεων των επιχειρηµατικών οµίλων.
Βέβαια, όπως και άλλες πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες που εκδίδονται ή κυρώνονται µε πρόσχηµα την υπεράσπιση συµφερόντων και δικαιωµάτων του λαού, αλλά στην πράξη ακυρώνονται ή
παραµένουν ανενεργές, πράγµα που πολλές φορές καταλήγει
ως ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου για κερδοφόρες επενδύσεις
των επιχειρηµατικών οµίλων.
Υπό την έννοια αυτή, το ΚΚΕ θα ψηφίσει «παρών» για την παρούσα οδηγία επί της αρχής, επισηµαίνοντας όµως τα εξής:
Η αντίφαση στην παρούσα οδηγία είναι ότι ενώ θεσπίζει, όπως
είπαµε, κάποια δικαιώµατα στους καταναλωτές στην πράξη τα
υπονοµεύει µε άλλες διατάξεις της ίδιας οδηγίας, όπως για παράδειγµα οι εξαιρέσεις στο δικαίωµα υπαναχώρησης του αγοραστή καταναλωτή έναντι του προµηθευτή. Τα ερωτήµατα που
προκύπτουν συν τοις άλλοις είναι: Πρώτον, πώς θα ενεργοποιηθούν οι όποιες θετικές διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, όταν οι κρατικοί ελεγκτικοί µηχανισµοί που επιλαµβάνονται τις καταγγελίες των καταναλωτών είναι ανύπαρκτοι; Και
δεύτερον, πώς θα προχωρήσουν στην καταγγελία οι καταναλωτές για παραβάσεις από την πλευρά της επιχείρησης, όταν θα
πρέπει να πληρώσουν δυσβάσταχτα κόστη πρόσβασης στη δικαιοσύνη, δικηγόρους, παράβολα κ.ο.κ..
Τα παραπάνω ζητήµατα τα θέσαµε και κατά τη συζήτηση της
οδηγίας στην αρµόδια επιτροπή. Απάντηση φυσικά δεν πήραµε,
µε το αιτιολογικό του Υπουργού βέβαια ότι το ΚΚΕ έτσι και αλλιώς είναι αντίθετο στις ευρωπαϊκές οδηγίες, άρα δεν χρειάζονται και πολλές πολλές επεξηγήσεις.
Στην πραγµατικότητα η Κυβέρνηση επιχειρεί να δηµιουργήσει
µε τέτοιου είδους οδηγίες την εντύπωση ότι µπορεί παράλληλα
το σύστηµα της οικονοµίας της αγοράς που έχει ως θεό του την
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου, να προ-
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στατέψει τον εργαζόµενο καταναλωτή και το εισόδηµα του. Πώς
µπορεί να γίνει πιστευτή όταν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις µεγάλες αυξήσεις στο ρεύµα,
όταν πνίγονται από διακανονισµούς και δεκάδες οικογένειες ζουν
χωρίς ρεύµα;
Από την πρώτη στιγµή το ΚΚΕ κατήγγειλε ότι κύρια αιτία για
τις αυξήσεις στην ενέργεια αποτελεί η πολιτική της απελευθέρωσης της πράσινης µετάβασης και των ληστρικών φόρων που
πολλαπλασιάζουν την τελική τιµή ρεύµατος και άλλων ενεργειακών προϊόντων, ενώ σε αυτά προστίθενται η απεξάρτηση από
το το ρωσικό φυσικό αέριο και η αντικατάστασή του µε το πανάκριβο αµερικανικό υγροποιηµένο φυσικό αέριο. Όποια πέτρα και
αν σηκώσει κανείς από τις τεράστιες αυξήσεις στο ρεύµα, στα
καύσιµα, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης µέχρι τους καθηλωµένους µισθούς και τις συντάξεις, τη φορολογία που συνεχίζει ακάθεκτη, από κάτω θα βρει τον ίδιο ένοχο για το τσακισµένο λαϊκό εισόδηµα. Ο ένοχος είναι το καπιταλιστικό κέρδος.
Μια ολόκληρη οικονοµία, ένα κράτος, συνολικά µια κοινωνική οργάνωση είτε σε κρίση είτε σε ανάπτυξη είτε µε επεκτατική είτε
µε περιοριστική οικονοµική πολιτική είτε µε νεοφιλελεύθερες είτε
σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις στο τιµόνι, λειτουργούν πάντα
µε κριτήριο τα συµφέροντα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, το πώς θα µεγαλώσουν τα κέρδη τους, πώς θα βγαίνουν νικητές στον ανταγωνισµό µε τους αντιπάλους τους. Αποσκοπείτε
όλοι σας -όχι µόνο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά
και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής και τα υπόλοιπα
κόµµατα- ότι σε όλες τις αγορές που απελευθερώθηκαν τα
πάντα µε το επιχείρηµα ότι ο ανταγωνισµός θα συγκρατούσε τις
τιµές προς όφελος των καταναλωτών. Τελικά οι τιµές προϊόντων
και υπηρεσιών εκτινάχθηκαν στα ύψη. Όσες, λοιπόν, προκλητικές ωραιοποιήσεις και αν κάνει η Κυβέρνηση για όσα βιώνει ο
λαός, ο καθηµερινός γολγοθάς των λαϊκών νοικοκυριών αποτελεί
την επιβεβαίωση ότι υπάρχει µια άβυσσος που χωρίζει τις λαϊκές
ανάγκες από τις προτεραιότητες της οικονοµίας των λίγων, των
επιχειρηµατικών οµίλων και από το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και η σηµερινή.
Απόδειξη γι’ αυτά που λέµε είναι τα κέρδη των εισηγµένων στο
Χρηµατιστήριο εταιρειών για το 2021. Οι εκατόν τριάντα τρεις
από τις συνολικά εκατόν σαράντα πέντε εισηγµένες εταιρείες
είχαν ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους ύψους 2 δισεκατοµµυρίων 453 εκατοµµυρίων ευρώ. Από τις εκατόν τριάντα τρεις εισηγµένες οι εκατόν µία είχαν καθαρά κέρδη το 2021, ενώ τρίαντα
εισηγµένες επέστρεψαν σε κέρδη το 2021 από ζηµιές που είχαν
το 2020. Την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση όχι µόνο αρνείται να ικανοποιήσει βασικά αιτήµατα ανακούφισης του λαού όπως έχει
προτείνει το ΚΚΕ, προτάσεις νόµου, όπως η πρόσφατη που ζητούσε να καταργηθεί τώρα η ρήτρα αναπροσαρµογής του Χρηµατιστήριου Ενέργειας, στα χαράτσια του ειδικού τέλους για τη
µείωση εκποµπών αερίων ρύπων, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης
στην προµήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος και ο ΦΠΑ. Για άλλη µια
φορά όµως η Κυβέρνηση την πέταξε στο καλάθι των αχρήστων,
όπως έχει κάνει µε παρόµοιες προτάσεις νόµου του ΚΚΕ στο
πρόσφατο και στο µακρύτερο παρελθόν, ενώ όλα τα υπόλοιπα
αστικά κόµµατα έκαναν πως δεν είδαν ούτε άκουσαν απολύτως
τίποτα. Την ίδια ώρα που φέρνετε οδηγία για την προστασία του
καταναλωτή, η ρυθµιστική αρχή ενέργειας µε το πόρισµά της νοµιµοποίησε µε ταχυδακτυλουργικότατο µάλιστα τρόπο την τεράστια ληστεία σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών µε τη ρήτρα
αναπροσαρµογής τα τεράστια κέρδη που αποκόµισαν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι ως το αποτέλεσµα αυτής της στρατηγικής, της
απελευθέρωσης δηλαδή της αγοράς ενέργειας. Και όχι µόνο
αυτό, αλλά µέσω του νέου µηχανισµού αποζηµίωσης η Κυβέρνηση ετοιµάζεται να επιστρέψει τα κλεµµένα ξανά στις εταιρείες.
Η ακρίβεια, οι ανατιµήσεις και όλα τα παρελκόµενα, κυρίες και
κύριοι, δεν είναι φυσικό φαινόµενο ούτε ήρθαν ουρανοκατέβατα
ούτε προέκυψαν από την πανδηµία ή µε τον πόλεµο στην Ουκρανία -απλώς επιταχύνθηκαν- ούτε προκύπτουν από κάποιους
λάθος χειρισµούς. Είναι φαινόµενο της ίδιας της καπιταλιστικής
ανάπτυξης.
Ο µύθος του ελεύθερου ανταγωνισµού είναι η καραµέλα της
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απελευθέρωσης των αγορών που θα λειτουργούσε δήθεν προς
όφελος των καταναλωτών, θα µείωνε τις τιµές, θα έδινε δυνατότητες επιλογών, θα βελτίωνε την ποιότητα και άλλα πολλά τα
οποία είχατε πει. Κανένας, όµως, υγιής ανταγωνισµός, κανένα
παρατηρητήριο τιµών, κανένα κίνηµα καταναλωτών, καµµία ανεξάρτητη αρχή δεν µπορεί να αντιµετωπίσει ουσιαστικά το πρόβληµα της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας και των αθέµιτων
πρακτικών των επιχειρηµατικών οµίλων. Άλλωστε οι µονοπωλιακοί όµιλοι δε σκιάζονται από τέτοιου είδους οδηγίες σαν αυτή
που συζητάµε, αφού η νοµοθεσία και συνολικά το σύστηµα λειτουργεί προς όφελός τους, ενώ οι όποιες επιτροπές ή η νοµοθεσία για τη δήθεν συµµόρφωσή τους χρησιµοποιούνται ως καλό
περιτύλιγµα της κυριαρχίας των µονοπωλίων και καταλήγει µάλιστα πολλές φορές και ως κολυµπήθρα της αθώωσης τους.
Εξάλλου, οι καταναλωτές δεν είδαν κανένα όφελος, δεν µειώθηκαν οι τιµές, δεν αντιµετωπίστηκε η ακρίβεια ούτε αντιµετωπίζεται από τη λειτουργία του ανταγωνισµού και δεν υπάρχει και
τέτοιου είδους πρόθεση.
Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, δεν έχουν να περιµένουν τίποτα από
τέτοιου είδους ευρωπαϊκές οδηγίες και ιδίως µε την στρατηγική
της απελευθέρωσης, των ιδιωτικοποιήσεων, της ανάπτυξης των
λίγων σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού.
Για τις διατάξεις που αφορούν τις λαϊκές αγορές στα άρθρα
27 και 28. Το ΚΚΕ δεν έχει γενικά αντίρρηση σε µέτρα που διευκολύνουν τη λειτουργία των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών
οργάνων, των πωλητών λαϊκών αγορών, γι’ αυτό και θα ψηφίσουµε «παρών» στο άρθρο 27. Δε συµφωνούµε µε το άρθρο 28
για θέµατα αρµοδιότητας έκδοσης, χορήγησης, µεταβίβασης και
ανανέωσης αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
Η συζήτηση για το αν η ευθύνη περί των αδειών ανήκει στην
περιφέρεια είτε στους δήµους είναι δευτερευούσης σηµασίας,
αφού πρώτον δεν εξασφαλίζεται η αναγκαία χρηµατοδότηση και
οι υποδοµές που απαιτούνται για τη λειτουργία των αγορών και
οι επαγγελµατίες αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην
τσέπη, πληρώνοντας τέλη. Και δεύτερον, η κεντρική λογική της
Κυβέρνησης είναι αυτή, δηλαδή της όξυνσης του ανταγωνισµού
µεταξύ παραγωγών και επαγγελµατιών για την απόκτηση µιας
θέσης στη λαϊκή αγορά, της αυστηροποίησης του πλαισίου ελέγχου και λειτουργίας τους µε εξοντωτικές ποινές. Δηλαδή µε λίγα
λόγια αλλαγή του χαρακτήρα τους ως θεσµός που εξασφάλιζε
ένα εισόδηµα σε πιο φτωχά και αδύναµα κοινωνικά στρώµατα,
αλλά και ένας θεσµός που εξασφάλιζε φθηνά και καλής ποιότητας προϊόντα για τη µεγάλη πλειοψηφία της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωµάτων, χωρίς τη µεσολάβηση των χονδρεµπόρων.
Όλα αυτά οδηγούν σε γενικευµένη ανασφάλεια και στην ανεργία και αργά ή γρήγορα σε αύξηση των ίδιων των τιµών των προϊόντων. Το ΚΚΕ υπερασπίζεται το χαρακτήρα των λαϊκών αγορών
και είναι αντίθετο µε τη λειτουργία τους σε µια ανταγωνιστική λογική, στην αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου και λειτουργίας
τους µε εξοντωτικές ποινές που οδηγεί στην εγκατάλειψη του
επαγγέλµατος.
Με την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο την προσοχή
σας για ένα θέµα που έχει προκύψει και µας έρχεται από επαγγελµατίες της περιοχής του Δήµου Φαρκαδόνας του Νοµού Τρικάλων. Με ακούτε, κύριε Υπουργέ;
Κύριε Υπουργέ, µε την ευκαιρία της συζήτησης θα ήθελα λίγο
την προσοχή σας για ένα θέµα που έχει προκύψει και µας έρχεται από επαγγελµατίες της περιοχής του Δήµου Φαρκαδόνας του
Νοµού Τρικάλων. Με απόφαση του Υπουργείου σας, αριθµός
πρωτοκόλλου 2186/2022, 20-4-2022 αποφασίστηκε η προκήρυξη
δράσης µε θέµα, όπως αναφέρεται, επιχορήγηση των υφιστάµενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδηµία και σε περιοχές που υπέστησαν µεγάλες φυσικές καταστροφές από
σεισµούς και άλλα.
Στην απόφαση αυτή και ενώ εντάσσονται άλλες περιοχές που
έχουν πληγεί από το µεγάλο σεισµό που σηµειώθηκε στις 3 Μαρτίου του ’21 και έπληξε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Λαρίσης και Τρικάλων δεν εντάσσεται η περιοχή του Δήµου Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, που επίσης έχει
πληγεί από τον ίδιο σεισµό, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα
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Λάρισας, η οποία εντάσσεται. Δε γνωρίζω για ποιο λόγο δε συµπεριλαµβάνεται και η περιοχή της Φαρκαδόνας. Θεωρούµε ότι
είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να λυθεί άµεσα, ώστε να µπορούν να ενταχθούν και οι πληγέντες του Νοµού Τρικάλων, που
απ’ ότι πληροφορούµαστε δεν υπερβαίνουν τους δέκα επαγγελµατίες σε όλο τον Νοµό Τρικάλων.
Θα θέλαµε την απάντησή σας δεδοµένου ότι τρέχουν οι προθεσµίες για την υποβολή των αιτήσεων σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση µέχρι 17 Ιουνίου, δηλαδή σε ένα µήνα, αυτού του
έτους.
Θα αναφερθώ τώρα στις τροπολογίες. Η τροπολογία 1307
αφορά διάφορα άρθρα για τον τουρισµό. Το άρθρο 1 αναφέρεται στον «Τουρισµό για Όλους». Η διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων στον τοµέα του τουρισµού έχει καταστήσει τις
καλοκαιρινές διακοπές ένα άπιαστο όνειρο για όλο και περισσότερες λαϊκές οικογένειες. Τα στοιχεία που δίνετε εσείς ως Κυβέρνηση, εργοδοτικοί φορείς κάθε χρόνο παρουσιάζουν τους
επτά στους δέκα να µην κάνουν καθόλου διακοπές. Δεν έχουµε
κανέναν λόγο να το αµφισβητήσουµε άλλωστε. Και όσα προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού έχουν εξαγγελθεί, ιδιαίτερα
µετά την κατάργηση της εργατικής εστίας του 2012, έχουν επιφέρει µια δραµατική συρρίκνωση του αριθµού των δικαιούχων,
µείωση των ηµερών επιδότησης και εµπόδια ως και αποκλεισµούς κοινωνικών οµάδων που είχαν περισσότερο ανάγκη τέτοιου είδους προγράµµατα, όπως οι µακροχρόνια άνεργοι, οι
νέοι άνεργοι, οι συνταξιούχοι.
Και ενώ έχετε υπηρετήσει µία τέτοια πολιτική αφαίµαξης, όχι
µόνο εσείς όλα τα κόµµατα διαχρονικά και των τελευταίων κοινωνικών παροχών, δηλαδή όσα έχουν αποµείνει, οι οποίες έτσι
κι αλλιώς στηρίζονται στις εισφορές των ίδιων των εργαζοµένων
και τις φορολογίες τους, έρχεστε τώρα να εξαγγείλετε ένα
ακόµη τέτοιο πρόγραµµα για να ενισχύσετε, όπως λέτε, τον εγχώριο τουρισµό, τον τουρισµό που έχετε καθορίσει και ως προς
τον στόχο του, δηλαδή την προσέλκυση δήθεν ποιοτικού τουρισµού, λες και οι εργαζόµενοι δεν το αξίζουν και ως προς τον χαρακτήρα του ως ένα πανάκριβο εµπόρευµα.
Πρόκειται, λοιπόν, για µία πολύ µεγάλη αντίφαση. Και επειδή
για το ΚΚΕ δεν µπαίνει ζήτηµα αφορισµού της τουριστικής οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά τον θεωρούµε πρωτίστως ανθρώπινη ανάγκη, καθολικό λαϊκό δικαίωµα που έχει άµεση σχέση µε
την αναπλήρωση της εργατικής δύναµης και όχι εµπόρευµα, σας
καλούµε έστω και τώρα όχι µόνο να αποσαφηνίσετε τους όρους
και τα κριτήρια, αλλά να τα διευρύνετε µε πολλαπλασιασµό των
δικαιούχων και αύξηση των ηµερών επιδότησης.
Για το άρθρο 4, που αφορά τη δηµόσια κατάρτιση και µετεκπαίδευση των εργαζοµένων στον τουρισµό να πούµε ότι αποτελούσε µεταξύ άλλων µια κατάκτηση των εργαζοµένων στο κλάδο
µε σκοπό την κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Αυτό
ενόχλησε και ενοχλεί το µεγάλο τουριστικό κεφάλαιο για πάρα
πολλές δεκαετίες, όχι τώρα, προωθώντας την απαξίωση της και
επιδιώκοντας την κατάργησή της. Προς µία τέτοια κατεύθυνση
ήταν εξάλλου και η δηµιουργία δεκάδων ιδιωτικών σχολών, πολλές από αυτές µε ιδιοκτήτες ή µετόχους τους ίδιους τους ξενοδόχους.
Κάτι παρόµοιο επιχειρείται σήµερα και στο Ηράκλειο στο δηµόσιο ΙΕΚ στο Κοκκίνη Χάνι. Σήµερα παρά το γεγονός ότι δεν
έχουν µετακινηθεί ούτε εκατοστό από αυτή τους τη θέση κλαψουρίζουν για την έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης, εµφανίζοντας την ως έναν από τους λόγους που το επάγγελµα δεν
είναι ελκυστικό ή ως αποτέλεσµα των πενήντα χιλιάδων κενών
θέσεων στα ξενοδοχεία και στην εστίαση.
Εµείς ως ΚΚΕ όχι µόνο στηρίξαµε διαχρονικά τα αιτήµατα των
ίδιων των εργαζοµένων και των σωµατείων τους, αλλά διεκδικήσαµε να λάβει µία πραγµατική διάσταση, που χρειάζεται ο κλάδος µε υποδοµές και σχολές σε κάθε τουριστική περιοχή. Η
σηµερινή, λοιπόν, τροποποίηση ως προς το χρόνο της ελλιπούς
χρηµατοδότησης δεν εξασφαλίζει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες
των εργαζοµένων του κλάδου.
Και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στα άρθρα 2 και
3 της ίδιας τροπολογίας. Όσον αφορά στο άρθρο 2 για την προθεσµία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών
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καταλυµάτων δεν θα την ψηφίσουµε. Συνολικά την τροπολογία
δεν την ψηφίζουµε, αλλά και το συγκεκριµένο άρθρο 2 το καταψηφίζουµε, γιατί ουσιαστικά µε την προθεσµία των τεσσάρων
µηνών που δίνει επιτρέπει να λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντικούς όρους για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο και φυσικά µπορεί
και αργότερα να τους δοθούν νέες παρατάσεις, άρα να τους διευκολύνει ακόµα περισσότερο.
Και το άρθρο 3, που έχει να κάνει µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις
για τα τουριστικά λιµάνια, επίσης το καταψηφίζουµε, προβλέπει
επέκταση και νοµιµοποίηση τουριστικών λιµανιών που διευκολύνει το τουριστικό κεφάλαιο και µάλιστα διαγράφει, πετάει απ’ έξω
και τον στοιχειώδη έλεγχο από το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων, πέρα από το ότι έχει και έχει
και φωτογραφική διάταξη. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποια περιοχή
είναι, αλλά προφανώς αφορά ένα λιµάνι και µάλιστα έχει ζητηθεί
εκεί να ανοίξει και καζίνο.
Τέλος, σε τέσσερις µήνες από την αίτηση θα δίνεται άδεια
έργων και εργασιών, αλλά δεν µας λέτε τι θα γίνει µέχρι να δοθεί
η άδεια, θα λειτουργούν κανονικά και µετά την αίτηση; Είναι ζητήµατα, λοιπόν, που πρέπει να αποσαφηνιστούν. Σε κάθε περίπτωση τη συγκεκριµένη τροπολογία την καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση, ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως αναφέραµε στην επιτροπή
πρόκειται για ένα ακόµη ανούσιο νοµοσχέδιο µε µόλις τριάντα
πέντε σχόλια στη διαβούλευση, ενώ κατατίθεται σε µια χρονική
στιγµή που η Ελλάδα αντιµετωπίζει πολύ σηµαντικά προβλήµατα,
όπως την αισχροκέρδεια του ενεργειακού καρτέλ µε τη βοήθεια
του χρηµατιστηρίου ενέργειας, που ίδρυσε ο κ. Χατζηδάκης, τη
βίαιη και πρόωρη απολιγνιτοποίηση, την υπερχρέωση και τα θηριώδη ελλείµµατα λόγω των άχρηστων lockdowns, την εθνική ταπείνωση µε τις προκλήσεις της Τουρκίας, την ακύρωση του
EastMed, κ.ο.κ..
Το νοµοσχέδιο είναι επίσης ανούσιο, αφού αφορά την προστασία των καταναλωτών σε µία εποχή που πλήττονται κυριολεκτικά
θανατηφόρα από την ακρίβεια µετά από δώδεκα συνεχή χρόνια
µνηµονίων, από µία ακρίβεια που είναι µεν κατά 50% εισαγόµενη,
αλλά για το υπόλοιπο 50% ευθύνεται η Κυβέρνηση και η λανθασµένη πολιτική της σε πολλά επίπεδα.
Φυσικά η Κυβέρνηση, θέλοντας ως συνήθως να δικαιολογήσει
τα λάθη της, ισχυρίζεται πως δεν πλήττεται µόνο η Ελλάδα από
τον πληθωρισµό που καλπάζει, χωρίς βέβαια να αναφέρει πως
είναι διαφορετικές οι αιτίες για κάθε χώρα µε ορισµένα µόνο
κοινά σηµεία µεταξύ τους. Ενώ συγκρίνει τώρα το ποσοστό του
πληθωρισµού µε τις άλλες χώρες δεν αναφέρει τις σχέσεις του
µε τους εκάστοτε µισθούς ούτε το γεγονός ότι όσον αφορά τα
βασικά αγαθά και την ενέργεια έχει υπερβεί η ακρίβεια κατά
πολύ το 20%. Με δεδοµένο δε το ότι ο κατώτατος µισθός στην
Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαµηλός πόσο µάλλον σε όρους κόστους διαβίωσης -επαναλαµβάνουµε σε όρους κόστους διαβίωσης, αυτό είναι το σηµαντικότερο- είναι φανερό πως ο
πληθωρισµός για τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα είναι πολύ
µεγαλύτερος από όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που τεκµηριώνει το µέγεθος της αποτυχίας της Κυβέρνησης.
Ακόµη χειρότερα δεν είναι σε θέση να στηρίξει, όπως οφείλει,
τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ειδικά τον πρωτογενή µας τοµέα που αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα και στην
κυριολεξία χρεοκοπεί λόγω κόστους, όπως όσον αφορά τα λιπάσµατα, τους σπόρους, τις ζωοτροφές, τα καύσιµα και το ρεύµα.
Ο πρωτογενής µας τοµέας αντιµετωπίζει επιπλέον προβλήµατα χρηµατοδότησης, πολύ σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης, έχοντας εγκλωβιστεί σε ένα περιβάλλον επιδοτούµενων
αντιπαραγωγικών καλλιεργειών και αθρόων εισαγωγών συν ελληνοποιήσεων. Γιατί δεν µπορεί να βοηθήσει η Κυβέρνηση;
Απλούστατα επειδή τα προηγούµενα χρόνια σπατάλησε τα 44 δισεκατοµµύρια που δεν είχε, αλλά δανείστηκε, όχι για την κατα-
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πολέµηση της πανδηµίας όπως ισχυρίζεται, αλλά για το λάθος
των αυστηρών lockdown που δεν έκαναν πλούσιες χώρες, όπως
για παράδειγµα η Ελβετία, η Σουηδία ή αρκετές Πολιτείες των
Ηνωµένων Πολιτειών.
Πάντως, αυτά τα 44 δισεκατοµµύρια όπως επίσης τα νέα επιδόµατα, που υπόσχεται δεν είναι τίποτε άλλο από µελλοντικοί
φόροι, αφού αυτή η Κυβέρνηση παράγει µόνο ελλείµµατα και
χρέη αντί πλούτο, ενώ δανείζεται σαν να µην υπάρχει αύριο.
Αρκεί να δει κανείς πως το δηµόσιο χρέος µας πλησιάζει τα 400
δισεκατοµµύρια ευρώ, το «κόκκινο» ιδιωτικό τα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ από αµελητέο πριν από τα µνηµόνια, το εξωτερικό
µας χρέος τα 560 δισεκατοµµύρια ευρώ και ούτω καθεξής, για
να καταλάβει πού οδηγεί η Κυβέρνηση την Ελλάδα σε ένα ακόµη
χειρότερο αδιέξοδο, ειδικά εάν συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία τα επιτόκια.
Το νοµοσχέδιο είναι, επιπλέον, ανούσιο, επειδή προσθέτει
µόνο ορισµένες διατάξεις στο προηγούµενο, όταν αυτό που λείπει είναι η εφαρµογή των υφιστάµενων νόµων και η περιφρούρησή τους. Γενικότερα άλλωστε στην Ελλάδα το πρόβληµα δεν
είναι η έλλειψη νόµων, αλλά η ελλιπής εφαρµογή τους, κάτι που
οδηγεί τη χώρα µας σε συνεχή αδιέξοδα. Σε κάθε περίπτωση,
δεν έχει νόηµα να γίνονται αλλαγές και να κατατίθενται συνεχώς
νοµοσχέδια χωρίς στόχους και χωρίς απολογισµό. Κανένας µάνατζερ και καµµία ιδιωτική επιχείρηση δεν λειτουργεί µε αυτό τον
τρόπο. Παντού υπάρχουν στόχοι.
Συνεχίζοντας, το νοµοσχέδιο έχει ψηφιστεί έως τώρα από δεκατέσσερις χώρες, ενώ δεν έχει µεταφερθεί στην Ελλάδα επακριβώς, όπως έχουµε άλλωστε διαπιστώσει και σε άλλες οδηγίες
στο παρελθόν.
Από την άλλη πλευρά, έχουµε την άποψη πως ο πραγµατικός
σκοπός του δεν είναι η προστασία των καταναλωτών όπως αναφέρει, αλλά οι οµοιόµορφοι κανόνες για τις πολυεθνικές εντός
της κοινής αγοράς. Η άποψή µας αυτή τεκµηριώνεται από το ότι
προωθήθηκε, επειδή µόνο το 36% των καταναλωτών εµπιστευόταν να προβεί σε διασυνοριακές αγορές, ενώ το 40% των εµπόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούσαν εµπόδιο στη δουλειά
τους τις διαφορετικές νοµοθεσίες.
Περαιτέρω, στα περιεχόµενα του νοµοσχεδίου οι ρυθµίσεις του
στην ουσία προσθέτουν στοιχεία στον υφιστάµενο ν.2251/1994 µε
τον τίτλο «Προστασία των καταναλωτών», ο οποίος είχε ανάλογη
κατεύθυνση µε την ευρωπαϊκή οδηγία από πολλά χρόνια. Συµπληρώνεται δε µε ψηφιακά θέµατα που δεν υπήρχαν πριν, όπως µε
την πληροφόρηση σε επιγραµµικές πλατφόρµες, µε προσωπικά
δεδοµένα και µε διασυνοριακές αγορές.
Αρχικά, όσον αφορά τις εκπτώσεις, δεν αλλάζει κάτι σε σχέση
µε την περίοδό τους, ενώ προστίθενται κυρίως κάποιες ρυθµίσεις
για τον υπολογισµό της τιµής των εκπτώσεων και απελευθερώνονται οι προσφορές εντός των καταστηµάτων µε το άρθρο 3.
Κατά την άποψή µας, µε την οποία φαίνεται πως συµφωνούν
όλοι οι φορείς, πρέπει να νοµοθετηθεί η επαναφορά των εκπτώσεων σε σταθερές χρονικές περιόδους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, να σταµατήσουν δηλαδή οι ενδιάµεσες εκπτώσεις, οι
οποίες είναι καταστροφικές για τα µικρά καταστήµατα.
Οφείλουµε να σηµειώσουµε εδώ πως οι παραδοσιακές πρακτικές στα καταστήµατα πλήττονται από τις online, τις διαδικτυακές αγορές, καθώς επίσης από τις αλυσίδες που ανήκουν σε
οµίλους, κάτι που διαπιστώσαµε και από τα σχόλια στη διαβούλευση. Εν προκειµένω, υπάρχουν αναφορές σε πολυκαταστήµατα που πουλούν εποχιακά είδη σε τιµές κόστους, όπως
παιχνίδια τα Χριστούγεννα για να στηρίξουν τις πωλήσεις στα
υπόλοιπα προϊόντα τους εις βάρος των εξειδικευµένων µικρών
καταστηµάτων που πρέπει να περιµένουν την εποχή των εκπτώσεων.
Εκτός αυτού, υπάρχουν αλλαγές πρακτικών, όπως στην περίπτωση του black Friday, µε εκπτώσεις πέραν των συνηθισµένων,
προφανώς για να υπάρχει οµοιογένεια παγκοσµίως στα logistics
των αλυσίδων. Όπως αναφέραµε ήδη, πρέπει να υπάρξει νοµοθετική πρόνοια για να προστατευθούν τα µικρά µαγαζιά, ειδικά
στην Ελλάδα όπου οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον
κορµό της οικονοµίας.
Όσον αφορά δε την παράγραφο 7, δεν είναι σωστό να δίνεται
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µόνο στον Υπουργό εξουσιοδότηση να εκδώσει κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις, πόσω µάλλον αφού αυτό θα εµπεριέχει
πολλές και εξαιρετικά ουσιώδεις παραµέτρους, όπως είναι η
διάρκεια των προσφορών, η ποσότητα των προσφερόµενων
ειδών και οι όροι πωλήσεων από καταστήµατα αποθεµάτων.
Με το άρθρο 4 αυστηροποιούνται τα πρόστιµα για παραπλανητικές πρακτικές στις εκπτώσεις, επίσης, για την παράνοµη λειτουργία τις Κυριακές. Εδώ τονίσαµε πως τα πρόστιµα είναι πολύ
χαµηλά για µία µεγάλη αλυσίδα, αλλά εξαιρετικά υψηλά για ένα
µικρό κατάστηµα. Οπότε πρέπει να υπάρξει αναλογικότητα, τουλάχιστον να υπολογίζεται σε σχέση µε τον τζίρο τους και όχι σαν
απόλυτο µέγεθος.
Σε σχέση τώρα µε τις υπόλοιπες προσθήκες, αφορούν γενικότερα την ενηµέρωση, την παραπλάνηση και το δικαίωµα υπαναχώρησης, κυρίως, στις ψηφιακές πωλήσεις.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 6 προστίθεται µία ρύθµιση για παραπλανητικές πρακτικές, όσον αφορά µη όµοια προϊόντα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το άρθρο 7 προστίθεται ρύθµιση για πρόληψη των ψεύτικων αξιολογήσεων που έχουν αναδειχθεί σε πραγµατικά µεγάλο
θέµα στο εξωτερικό. Για παράδειγµα, στις Ηνωµένες Πολιτείες
το FTC έχει προειδοποιήσει ακόµη και διαδικτυακούς γίγαντες,
όπως την «AMAZON», ότι θα επιβάλει πρόστιµο 43.000 δολαρίων
-επαναλαµβάνω, 43.000 δολάρια- για κάθε ψεύτικη αξιολόγηση,
προφανώς επειδή η «AMAZON» είναι µεγάλη εταιρεία και µπορεί
να πληρώσει αυτά τα ποσά.
Εντούτοις, δεν συγκεκριµενοποιούνται οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στην Ελλάδα, αφού δεν θεωρούµε πως καθορίζονται
από το σχετικό άρθρο 24. Εκτός αυτού, προστίθενται στις υποχρεώσεις ενηµέρωσης οι επιγραµµικές αγορές και η παροχή γενικών πληροφοριών κατά τη διαδικτυακή αναζήτηση.
Με το άρθρο 8 προλαµβάνεται η αυτοµατοποιηµένη αγορά εισιτηρίων για µεταπώληση.
Με το άρθρο 9 παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή, σε
περιπτώσεις αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, να ζητήσει µείωση
της τιµής ή να καταγγείλει τη σύµβαση καθώς επίσης η δυνατότητα χρήσης ένδικων µέσων σε ενωσιακό επίπεδο. Εδώ ρωτήσαµε εάν θα µπορούσε να έχει εφαρµογή στην περίπτωση του
Diesel Gate, χωρίς να πάρουµε απάντηση. Δεν πρόκειται για εµµονή µας, αλλά για µια κατάφωρη παρανοµία των γερµανικών
εταιρειών, για την οποία έχουν αποζηµιωθεί πολλά κράτη εκτός
από την Ελλάδα, κάτι που θεωρούµε άδικο, απαράδεκτο και
λάθος του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουµε ξανά ακριβή µεταφορά της
οδηγίας, αφού έχει παραλειφθεί από το άρθρο 11α της οδηγίας
ολόκληρη η πρόβλεψη, σύµφωνα µε την οποία τα κράτη-µέλη
µπορούν να καθορίζουν τους όρους εφαρµογής και τις επιπτώσεις των εν λόγω µέσων έννοµης προστασίας. Μπορούν δε -από
την οδηγία που παραλείφθηκε- να λαµβάνουν υπ’ όψιν, κατά περίπτωση, τη βαρύτητα και τη φύση της αθέµιτης εµπορικής πρακτικής, επίσης τις ζηµιές που υπέστη ο καταναλωτής και λοιπά.
Ρωτήσαµε γιατί παραλείφθηκε, χωρίς να πάρουµε απάντηση,
ενώ το γεγονός αυτό στην περίπτωση του Diesel Gate, για παράδειγµα, δίνει συγχωροχάρτι στο δηµόσιο για µη παρεµβολή
είτε θετικά είτε αρνητικά εναντίον εταιρειών, όπως η «VOLKSWAGEN».
Με το άρθρο 15 παράγραφος 3 και µε το άρθρο 16 παράγραφος 8 νοµοθετούνται τα όρια της απώλειας του δικαιώµατος
υπαναχώρησης για συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος
και εξ αποστάσεως, ειδικά όσον αφορά τις πωλήσεις φυσικού
αερίου και τηλεθέρµανσης.
Εντούτοις, το δικαίωµα υπαναχώρησης αποτελεί γενική αρχή
δικαίου και δεν µπορεί να καταστρατηγείται σε καµµία περίπτωση, όπως εδώ για τις περιπτώσεις συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, παροχής νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας
όταν δεν διατίθεται για πώληση σε καθορισµένο όγκο, όπου
µόλις εκτελεστεί η σύµβαση τότε χάνει το δικαίωµα υπαναχώρησης.
Στο άρθρο 17, όπως και στο 18, έχουµε την επέκταση της
ισχύουσας περιόδου υπαναχώρησης των δεκατεσσάρων ηµερών
για συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος και εξ αποστάσεως
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σε µία περίοδο υπαναχώρησης τριάντα ηµερών για συµβάσεις,
που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο µη προγραµµατισµένων επισκέψεων στην οικία του καταναλωτή ή προωθητικών εκδροµών.
Στο άρθρο 19 αναφέρονται οι υποχρεώσεις του προµηθευτή
σε περίπτωση υπαναχώρησης όσον αφορά ψηφιακά δεδοµένα,
όπως επίσης στο άρθρο 20, αλλά αυτή τη φορά για τον καταναλωτή στο συγκεκριµένο άρθρο.
Στο άρθρο 21 τροποποιούνται οι περιπτώσεις απώλειας του
δικαιώµατος υπαναχώρησης, ενώ στο 23 οι παράγραφοι 6 και 7
δεν υπήρχαν στην ευρωπαϊκή οδηγία, οπότε αποτελούν ελληνικές προσθήκες. Εδώ αφορούν τη γνωµάτευση της Τράπεζας της
Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πριν την επιβολή
προστίµου για ασφαλιστικές εταιρείες, πιστωτικά ιδρύµατα και
επενδυτικές υπηρεσίες, κάτι που µας φάνηκε και µας φαίνεται
ανορθόδοξο. Πόσο µάλλον, αφού οι δύο αυτοί οργανισµοί δεν
έχουν ασχοληθεί ποτέ µε θέµατα προστασίας καταναλωτή και
δεν διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία, θυµίζοντας τα «διακοποδάνεια» -όλοι τα θυµόµαστε- που παγίδευσαν τόσους και
τόσους δανειολήπτες στο παρελθόν.
Στις λοιπές διατάξεις έχουµε τη ρύθµιση για τον Κώδικα Δεοντολογίας σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών όσον
αφορά την ψυχική υγεία ανηλίκων µε το άρθρο 25, κάτι που δεν
απασχόλησε την Κυβέρνηση -εννοούµε όσον αφορά την ψυχική
υγεία- σε σχέση µε τα lockdown, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά.
Ποτέ δεν την απασχόλησε το συγκεκριµένο πρόβληµα και θέµα.
Είναι βέβαια θετικό, επειδή υπάρχουν κίνδυνοι εθισµού, είναι
όµως αρνητικό το να δίνεται εν λευκώ εξουσιοδότηση στον
Υπουργό να καθορίζει κυρώσεις για την παράβαση και τα όργανα
ελέγχου.
Υπάρχει επίσης µια τροπολογία για τη µεταποίηση στο Άγιο
Όρος στο άρθρο 26, όπου διαπιστώνουµε αυξηµένο ενδιαφέρον
πρόσφατα για την υπαγωγή του Αγίου Όρους στην κεντρική κυβέρνηση, οπότε την έµµεση σταδιακή κατάργηση του αυτοδιοίκητου. Επίσης, το έχουµε διαπιστώσει σε σχέση µε το αστυνοµικό
τµήµα.
Τέλος, το νοµοσχέδιο συµπληρώνεται µε κάποιες τροπολογίες
που αφορούν το πρόσφατα ψηφισθέν για τις λαϊκές αγορές στα
άρθρα 28 και 29. Εν προκειµένω, τα πάγια αιτήµατα των λαϊκών
αγορών δεν είναι τα επουσιώδη που αναφέρει το νοµοσχέδιο,
αλλά η επαναφορά του 20% του ποσοστού συµµετοχής των πωλητών βιοµηχανικών ειδών στα θρησκευτικά πανηγύρια και οι είκοσι ηµέρες για τις πασχαλινές αγορές από δεκαπέντε ηµέρες
σήµερα. Αυτή η διαφορά των πέντε ηµερών για αυτούς τους επιχειρηµατίες των λαϊκών αγορών είναι εξαιρετικά σηµαντική.
Κλείνοντας, δεν υπάρχει κάποιο κόστος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ δεν προβλέπονται καν έσοδα από πρόστιµα, παρά το ότι το νοµοσχέδιο επικεντρώνεται στις
διαδικτυακές πωλήσεις, που είναι µετρήσιµες. Δεν υπάρχουν
ούτε στόχοι από ένα Υπουργείο που οφείλει να έχει, ενώ τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου Υπουργείου, όπως και πολλών
άλλων βέβαια, είναι ασφαλώς µετρήσιµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ολοκληρώσουµε
µε τον συνάδελφο κ. Γεώργιο Λογιάδη από το ΜέΡΑ25.
Με δεδοµένο ότι στις 12.00’ θα µπούµε στην άρση ασυλιών,
υποθέτω ότι ο Υπουργός θα πάρει τον λόγο µετά, οπότε ενδεχοµένως να προλάβουν να µιλήσουν και δύο συνάδελφοι από τον
πίνακα των οµιλητών, ο κ. Κόλλιας και ο κ. Φάµελλος, πριν τις άρσεις ασυλιών.
Κύριε Λογιάδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, συζητάµε σήµερα το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αναφέρεται στην προσαρµογή στην ελληνική νοµοθεσία της οδηγίας
2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης, για την προστασία των
καταναλωτών και άλλες διατάξεις. Τόνισα ιδιαίτερα τις λέξεις
«καλύτερη επιβολή» και «προστασία των καταναλωτών». Θα τις
εξηγήσω µετά.
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Η πρώτη µας ένσταση αφορά, όπως αναδείξαµε και στην επιτροπή, τη γλώσσα του κειµένου, τις λέξεις «καλύτερη επιβολή
του νόµου» και εκεί που αναφέρεται στις επιγραµµικές υπηρεσίες. Τον νόµο δεν τον επιβάλλεις, τον εφαρµόζεις. Παραπέµπει
στην ιδεολογία σας και µας θυµίζει άλλες εποχές, τις εποχές του
«αποφασίζοµε και διατάσσοµε».
Η κατά λέξη από το google µετάφραση του «online services»
µε το «επιγραµµικές υπηρεσίες» δεν νοµίζω ότι είναι εύστοχη. Το
«διαδικτυακές υπηρεσίες» θα ήταν καλύτερο. Είµαστε υπερήφανοι ως Έλληνες για την γλώσσα µας, τη µοναδική και πιο πλούσια
του κόσµου, τη βάση του πολιτισµού µας, το υπερόπλο µας. Εάν
την καταστρέψουµε, θα χάσουµε όλοι.
Η δεύτερη ένστασή µας αφορά αυτό που λέµε «προστασία
των καταναλωτών». Για ποια, όµως, προστασία µιλάµε όταν
έχουµε τη σηµερινή ακρίβεια; Για µισθούς και συντάξεις της πείνας από τη µια µεριά, που δεν φτάνουν για να τελειώσει ο µήνας;
Και έτσι βλέπουµε ελλείψεις εργαζοµένων παντού, σε όλη την οικονοµία.
Ένα τµήµα του πληθωρισµού ασφαλώς και είναι εισαγόµενο,
αλλά πολλαπλασιάστηκε µε τη δηµιουργία του κατάπτυστου
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, το οποίο ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζετε εσείς.
Η πρόταση του ΜέΡΑ25, η πρότασή µας, για την προστασία
του καταναλωτή είναι να καταργηθεί άµεσα το Χρηµατιστήριο
Ενέργειας. Εδώ και σήµερα όλοι µαζί να το δηλώσουµε ξεκάθαρα, αλλιώς κοροϊδεύουµε τον ελληνικό λαό. Εσείς τον κοροϊδεύετε.
Περαιτέρω, προτείνουµε την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ,
για να είναι πραγµατικά το «Δ» µπροστά έτσι όπως το είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, άµεση αυτόµατη τιµαριθµική
αναπροσαρµογή στον βασικό µισθό, µείωση του ΦΠΑ από 24%
στο 15%, του ΦΠΑ από 13% σε 6% και του ΦΠΑ που είναι 6% σε
0%, παραδείγµατος χάριν για τα βιβλία.
Μιλάµε για προστασία του καταναλωτή. Το πιο κοµβικό σηµείο
εδώ είναι το διαθέσιµο εισόδηµά του. Βεβαίως και πρέπει να
υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις και να τηρούνται από όλους και
να ελέγχεται ότι τηρούνται από όλους. Εσείς έχετε υπογράψει,
όµως, τα µνηµόνια και έχετε διαλύσει τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας και ζούµε σε έναν εργασιακό µεσαίωνα. Οι συλλογικές
συµβάσεις πρέπει να δίνουν έναν αξιοπρεπή µισθό ως έσοδο για
τον εργαζόµενο.
Από την άλλη, τα έξοδά του. Ποια είναι τα έξοδά του; Είναι οι
φόροι και οι εισφορές. Είναι υπέρµετρα και αντιπαραγωγικά
υψηλά για να επιτευχθούν τα πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία
έχετε υπογράψει εσείς.
Είναι οι άµεσοι και έµµεσοι φόροι, που δηµιουργούν στρεβλώσεις, η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή, η παραοικονοµία, ο αθέµιτος ανταγωνισµός, η καταστροφή των υγιών επιχειρήσεων,
διότι δεν έχετε ελεγκτικούς µηχανισµούς για να τα ελέγξουν
αυτά.
Άλλα έξοδα είναι αυτά για την υγεία και την παιδεία, χωρίς
σωστή δηµόσια υγεία και σωστή δηµόσια παιδεία. Πληρώνει κανείς φροντιστήρια και εξετάσεις για να µην πεθάνει.
Και τέλος, το ηλεκτρικό ρεύµα, τα καύσιµα, τα τρόφιµα, το κόστος το οποίο έχετε εκτινάξει, όπως προαναφέραµε, µε το Χρηµατιστήριο Ενέργειας. Μαγαζιά κλείνουν σήµερα, διότι
καταναλωτές δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει καταναλωτική δύναµη.
Ο κύριος Υπουργός, όµως, στην επιτροπή την Παρασκευή
αναφέρθηκε στην αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος. Μήπως
εννοεί, όµως, το δικό σας εισόδηµα, των Υπουργών; Για να συνδέσουµε και να θυµηθούµε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, που είχε πει ότι «δεν µειώνουµε τους φόρους στα καύσιµα,
διότι αυτοκίνητα έχουν µόνο οι πλούσιοι». Μήπως εννοεί τον διευθύνοντα σύµβουλο της ΔΕΗ που παίρνει πάνω από 350.000
ευρώ τον χρόνο και όλα τα golden boys;
Είπε ο κύριος Υπουργός στην επιτροπή την Παρασκευή -θα το
διαβάσω ακριβώς- το εξής: «Να µας παρουσιάσετε..» -αναφερόµαστε και στο ΜέΡΑ25- «…οποιαδήποτε ιστορική περίοδο που
έχουν γίνει από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή περισσότεροι
έλεγχοι για αισχροκέρδεια και έχουν µπει περισσότερα πρόστιµα». Στο «σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί».
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Κοιτάξτε αυτό που είπα στην αρχή όσον αφορά το Χρηµατιστήριο Ενέργειας: Η απόλυτη αισχροκέρδεια. Κοιτάξτε τα σκάνδαλα που παραγράφετε οµαδικά: Το σκάνδαλο του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών το 2000, το σκάνδαλο της «NOVARTIS»,
που το «θάβετε» και αυτό και τόσα άλλα.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός για την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, για τον καταστροφικό ευρωπαϊκό πόλεµο. Σε αυτό το
τεράστιο ιστορικό γεγονός η άποψη ποια είναι; Ρώτησε: «Φταίει
ο Μητσοτάκης;».
Κύριε Υπουργέ, η άποψη είναι ότι δεν στέλνεις όπλα και δεν
χειροκροτείς τον Ζελένσκι και το ναζιστικό τάγµα Αζόφ. Όπως
έκανε ο Ζελένσκι στην Πρόεδρο της κυπριακής Βουλής, την
οποία διέκοψε όταν αυτή του ζήτησε να τοποθετηθεί για την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο, του κλείνεις και εσύ το µικρόφωνο. Έτσι έπρεπε να κάνει και η ελληνική Βουλή, να διακόψει
τη σύνδεση. Πρώτα από όλα, προστατεύεις την τιµή και την αξιοπρέπεια του ελληνικού Κοινοβουλίου, της χώρας που γέννησε τη
δηµοκρατία.
Περαιτέρω, στο νοµοσχέδιο εξετάζουµε τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Nα τονίσουµε αυτό που όλοι γνωρίζουµε, την αλµατώδη
και ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ίντερνετ, τη γιγάντωση της επιρροής των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα επαναλάβω την πρόταση του ΜέΡΑ25 που έχουµε καταθέσει πολλές φορές για
φορολογία των κολοσσών Facebook, «AMAZON», Google, «NETFLIX», µε 4% επί του τζίρου τους. Σήµερα στην Ελλάδα η φορολογία τους είναι το µηδέν.
Θα τονίσω εδώ τον επηρεασµό, τη χειραγώγηση, την κατεύθυνση των καταναλωτών και τον επηρεασµό των προθέσεών
τους µέσω των cookies και των paper click που ξέρουµε. Σαφώς
αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι οι µεγάλοι και πολύ µεγάλοι παίκτες
της αγοράς, έχοντας ασύγκριτα µεγάλη οικονοµική δύναµη σε
σχέση µε τους µικρούς και πολύ µικρούς, γιγαντώνονται όλο και
πιο πολύ. Για ποια προστασία της διαδικτυακής αγοράς, για ποια
προστασία του καταναλωτή µιλάµε τότε;
Θα αναφερθώ σε πρόσφατες καταγγελίες που έγιναν στις 1212-2020 και διαβάζω από τον ελληνικό Τύπο για την Google, που
βρίσκεται ξανά κατηγορούµενη για καταχρηστική προώθηση
τουριστικών καταλυµάτων εις βάρος µικρότερων ηλεκτρονικών
εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισµού.
Ο αµερικανικός αυτός τεχνολογικός κολοσσός έχει κατηγορηθεί
ήδη για αντίστοιχες στρατηγικές στην προώθηση των υπηρεσιών
του για εύρεση εργασίας, καταστηµάτων λιανικής, πτήσεων και
ξενοδοχείων.
Μια άλλη καταγγελία από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, το ΞΕΕ για αθέµιτες πρακτικές από πλατφόρµες αναφέρει: «Αθέµιτες πρακτικές ψηφιακών πλατφορµών που
εκµεταλλεύονται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση τους στη
διαδικτυακή αγορά κρατήσεων».
Περαιτέρω, µερικά χρόνια πριν, το 2019, στο Ηνωµένο Βασίλειο το ίδιο θέµα. Οι µεγάλες πλατφόρµες ξενοδοχειακών κρατήσεων συνεχίζουν να παρεµβαίνουν στα αποτελέσµατα
αναζήτησης χρησιµοποιώντας τακτικές πίεσης και αναγράφοντας ψεύτικες εκπτώσεις.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι και στη Βρετανία αυτό γίνεται και στην
Ευρώπη αυτό γίνεται. Εµείς πάµε να ενσωµατώσουµε νόµους
εδώ για να προστατεύσουµε τους καταναλωτές, αλλά ουσιαστικά ούτε στην Ευρώπη γίνεται ούτε πουθενά γίνεται όπως είναι
σήµερα τα πράγµατα.
Θα κλείσω µε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου ο οποίος τονίζει: «Δεν είναι δυνατόν ξενοδοχεία να δίνουν
πακέτα all inclusive στην τιµή των 15 - 20 ευρώ την ηµέρα διότι
δεν υπάρχει έλεγχος».
Αυτό, λοιπόν, είναι καταστροφικό για την οικονοµία µας για
όλους χωρίς να µπορείτε να ελέγξετε. Για ποια προστασία, λοιπόν, του καταναλωτή συζητάµε; Αν πραγµατικά θέλατε προστασία των καταναλωτών, πρέπει αυτοί οι τεχνολογικοί κολοσσοί,
αυτοί που εµείς στο ΜέΡΑ25 ονοµάζουµε τεχνοφεουδάρχες, η
δύναµή τους, η δύναµη του διαδικτύου να τιθασευτεί και να ελεγχτεί.
Ανέφερε ο κ. Μέγγουλης, νοµικός σύµβουλος και διευθυντής
της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τας, της ΕΣΕΕ, σε ερώτησή µας: «Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί χρειάζονται ενίσχυση. Οι µηχανισµοί αυτοί στις περιφέρειες είναι
υποστελεχωµένοι, χωρίς πόρους, χωρίς µέσα, χωρίς συνεχή αναβάθµιση και εκπαίδευση του προσωπικού τους».
Αντιρρήσεις αναφέρθηκαν, επίσης, στο άρθρο 3, να καταργηθούν οι ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι διότι έχουν µηδενική
απόδοση, δηµιουργούν σύγχυση στον καταναλωτή επιτείνοντας
την παραπληροφόρησή του. Επίσης η διαβούλευση µε τους συλλογικούς φορείς της αγοράς πρέπει να διατηρηθεί και όχι να καταργηθεί.
Τέλος για το άρθρο 4, τα δυσανάλογα υψηλά πρόστιµα για τις
πολύ µικρές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν το 80% κι έχουν
τζίρο λιγότερο από3 χιλιάδες ευρώ θα οδηγηθούν σε αφανισµό
τόνισε η ΓΣΕΒΕΕ.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, εµείς είµαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά µιας άλλης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είµαστε οι µοναδικοί που είµαστε ενεργοί πολιτικά σε τρία επίπεδα ταυτόχρονα, ως συνιδρυτές της Progressive International, της
Προοδευτικής Διεθνούς που ξεκίνησε µε τρία άτοµα και σήµερα
απαριθµεί πάνω από διακόσια δέκα εκατοµµύρια µέλη, µε τον
Γιάνη Βαρουφάκη, ως DiEM25, το ευρωπαϊκό µέτωπο µας που
έχουµε σε όλη την Ευρώπη τα αντίστοιχα κόµµατα και το
ΜέΡΑ25 στην Ελλάδα.
Αγωνιζόµαστε για µια άλλη Ευρώπη διότι πραγµατικά στην Ευρώπη σήµερα κουµάντο κάνουν τα λόµπι των Βρυξελλών όπως
αναφέρει και ένα άρθρο της «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ» που έχω αναφέρει πολλές φορές στις 2 Οκτωβρίου του 2021 και αναφέρει ότι
η Ευρώπη είναι χαµένη στον λαβύρινθο του lobbying και ότι
τριάντα χιλιάδες λοµπίστες περιφέρονται ανεξέλεγκτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επηρεάσουν τους υπεύθυνους στη
λήψη αποφάσεων, µακριά από τα συµφέροντα των πολιτών.
Θα ήθελα να συνεχίσω πάλι µε το ίντερνετ, όπου βλέπουµε ότι
υπάρχουν και αντίθετα προβλήµατα, όπως είναι ο εκβιασµός
πολλές φορές των καταναλωτών προς πάροχο υπηρεσιών, παραδείγµατος χάριν του τουρισµού, ότι αν δεν µου δώσεις κάτι ή
αν δεν κάνεις κάτι τότε θα σου γράψω ένα κακό σχολείο. Ούτε
αυτό ελέγχεται κι αυτό δηµιουργεί, επίσης, στρεβλώσεις. Για
ποια, λοιπόν, προστασία του καταναλωτή µιλάµε;
Θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω ότι το άρθρο 25 του σχεδίου
νόµου σας που αναφέρεται στην ψυχική υγεία των ανηλίκων καταναλωτών το αναφέρει µόνο σε τρεις γραµµές επιγραµµατικά.
Κύριε Υπουργέ, για όλες αυτές τις ενστάσεις που αναφέραµε,
για τη γλώσσα, για την προστασία του καταναλωτή που ουσιαστικά δεν υπάρχει, για τους ελεγκτικούς µηχανισµούς που είναι
απαξιωµένοι, υποστελεχωµένοι και στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, για τα άρθρα 3 και 4 που προανέφερα καταθέσαµε
τις προτάσεις του ΜέΡΑ25, εµείς θα ψηφίσουµε «παρών».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά ο κ.
Φάµελλος και µετά θα διακόψουµε για να µπούµε στη συνεδρίαση για τις άρσεις ασυλιών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν µπω στην τοποθέτησή µου επί του νοµοσχεδίου θα ήθελα να αναφερθώ στη χθεσινή ιστορική οµιλία του
Πρωθυπουργού µας Κυριάκου Μητσοτάκη ενώπιον του αµερικανικού Κογκρέσου, µια οµιλία που και ο πιο φανατικός αντίπαλός
του σήµερα αναγνωρίζει ότι γέµισε µε υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια των απανταχού Ελληνισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ως προς το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την εισαγωγή και εφαρµογή του παρόντος νοµοσχεδίου επικροτούµε και ενισχύουµε ένα πλήρες, προοδευτικό
και κυρίως εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία θεσµικό
πλαίσιο. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που, όπως και πολύ
σωστά επισήµανε ο αξιότιµος εισηγητής µας, ο κ. Βασιλειάδης,
επιφέρει άµεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθηµερινότητα
των πολιτών και τη λειτουργία της αγοράς.
Με τις προωθούµενες διατάξεις του τίθενται οι βάσεις για την
ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των βελτιώσεων που επέ-
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φερε η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2161/2019. Ο ρόλος της
επίµαχης οδηγίας έγκειται στο να εδραιώσει την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης. Θεσπίζεται έτσι ένα σαφές και συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών. Στην υπό ενσωµάτωση οδηγία οι περισσότερες τροποποιήσεις αφορούν στις
διατάξεις για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και τα δικαιώµατα
των καταναλωτών.
Περαιτέρω, προστίθενται διατάξεις αναφορικά µε την αναγραφή τιµών οι οποίες ενισχύουν την προστασία που παρέχεται
στους καταναλωτές ως προς αυτό το σκέλος. Το καθεστώς των
προβλεπόµενων κυρώσεων, επίσης, αναδιαµορφώνεται. Τα πρόστιµα που αυστηροποιούνται και φθάνουν µέχρι και τα 3 εκατοµµύρια ευρώ σε βάρος των προµηθευτών, πωλητών, παραγωγών
ή διανοµέων που παραβαίνουν τις κείµενες διατάξεις.
Ενδεικτικά: Η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της
παράβασης ενέργειες του πωλητή προµηθευτή, παραγωγού ή
διανοµέα µε σκοπό τον µετριασµό ή την επανόρθωση της ζηµίας
που υπέστησαν οι καταναλωτές, προηγούµενες παραβάσεις του
πωλητή, προµηθευτή, παραγωγού ή διανοµέα, τα οικονοµικά
οφέλη που αποκόµισε τις ζηµιές που απέφυγε ο πωλητής, προµηθευτής, παραγωγός ή διανοµέας λόγω της παράβασης, εφόσον τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιµα, είναι στοιχεία που
οπωσδήποτε θα συνεισφέρουν στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Ως εκ τούτου, προβλέπεται η ενισχυµένη προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά ορισµένες παραπλανητικές πρακτικές µάρκετινγκ και πώλησης. Η θωράκιση της
διαφάνειας για τους καταναλωτές στις επαγγελµατικές online
αγορές, έτσι ώστε οι καταναλωτές να διαθέτουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά µε τον τρόπο που καθορίστηκε η κατάταξη των
προσφορών που τους παρουσιάζονται, αλλά και τον προµηθευτή
που τους παρέχει αγαθά και υπηρεσίες. Η επιβολή πρόσθετων
υποχρεώσεων στις online αγορές. Η επέκταση της προστασίας
των καταναλωτών και στις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυστηροποιείται
το πλαίσιο των κυρώσεων, που επιβάλλονται σε εµπόρους σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις σε σχέση µε τις
εκπτώσεις και τις προσφορές για τη νόµιµη λειτουργία τις Κυριακές.
Προστίθεται ενδεικτικός κατάλογος των κριτηρίων για την επιβολή των κυρώσεων. Θεσπίζεται υποχρέωση ανάρτησης στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου -πολύ σηµαντικό αυτό, κύριε
Υπουργέ- των προστίµων άνω των 50.000 ευρώ εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης.
Επιπλέον, προβλέπεται ως παραπλανητική εµπορική πρακτική η
υποβολή ή ανάθεση σε κάποιον άλλο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
ψευδών αξιολογήσεων.
Είναι γεγονός, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι καταναλωτές µε
την πρόοδο της τεχνολογίας βασίζονται καθηµερινά όλο και περισσότερο σε αξιολογήσεις και θετικές κριτικές των καταναλωτών, όταν λαµβάνουν αποφάσεις αγοράς. Εύλογα, συνεπώς,
αναµένουν ότι οι κριτικές αυτές προέρχονται, πράγµατι, από καταναλωτές και η διαδικασία αυτή θα αποτελεί ακόµα ένα εχέγγυο
στη συναλλακτική σχέση µεταξύ προµηθευτή και καταναλωτή.
Τονίζεται δε ένα νέο δικαίωµα που παρέχεται στον καταναλωτή. Ποιο είναι αυτό; Ο Έλληνας νοµοθέτης προβλέπει ήδη τη
δυνατότητα, ως ατοµική δικαστικά επιδιώξιµη αξίωση του καταναλωτή ή ένωσης καταναλωτών, να ζητήσει τη δικαστική παύση
κάθε αθέµιτης εµπορικής πρακτικής, καθώς και αποζηµίωση για
τη ζηµιά που υπέστη εξαιτίας αυτής της πρακτικής. Πλέον, προστίθεται για πρώτη φορά ως δυνατότητα το δικαίωµα του καταναλωτή να ζητήσει µείωση της τιµής ή να καταγγείλει τη
σύµβαση.
Ορίζονται πρόσθετες απαιτήσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις
εξ αποστάσεως και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος
από τον προµηθευτή. Δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να
αλλάξει την άποψη που έχει για ένα προϊόν στις συµβάσεις εξ
αποστάσεως, µε επέκταση της ισχύουσας περιόδου υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων ηµερών σε περίοδο υπαναχώρησης
τριάντα ηµερών.
Καταληκτικά, να αναφέρω ότι µε το υπ’ όψιν νοµοσχέδιο ρυθ-
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µίζονται διάφορα θέµατα σχετικά µε την προστασία του ανηλίκου
καταναλωτή.
Πρόκειται, όπως βλέπουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, για ένα
πολύ σηµαντικό νοµοθέτηµα, µε πραγµατική αξία, µε απτές θετικές επιπτώσεις στον Έλληνα καταναλωτή. Με το παρόν νοµοσχέδιο λαµβάνουµε αποφασιστικά µέτρα, προκειµένου να µπει
φρένο στην αισχροκέρδεια και σε κάθε άλλη αθέµιτη και επιζήµια
για τον καταναλωτή εµπορική πρακτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το νέο αυτό πλαίσιο θα αποτελέσει ένα ακόµα εργαλείο για τη
συγκράτηση των τιµών και τη θωράκιση των καταναλωτών.
Για όλους αυτούς τους λόγους, σας καλώ να υπερψηφίσουµε
το παρόν σχέδιο νόµου, να ενσωµατώσουµε στο Εθνικό µας Δίκαιο την επίµαχη οδηγία 2161/2019, προκειµένου να διασφαλιστεί στο ακέραιο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και
ενηµέρωσης για τον καταναλωτή, να βελτιωθούν οι υφιστάµενοι
κανόνες για τις κυρώσεις και να διασφαλιστεί ότι τα πρόστιµα
έχουν αποτελεσµατικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα για τους παραβάτες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
κ. Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν τη διακοπή.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ερχόµαστε να
συζητήσουµε για την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία µιας
οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τροποποιεί αρκετές όσον
αφορά στην προστασία των καταναλωτών.
Ήδη, όµως, ο εισηγητής µας παρουσίασε τη µεγάλη καθυστέρηση στην ενσωµάτωση αυτής της οδηγίας, αλλά και τα σοβαρά
αρνητικά χαρακτηριστικά που έχει η διαδικασία της νοµοθέτησης
από τη µεριά της Κυβέρνησης. Η ουσία, βέβαια, είναι ότι ο καταναλωτής στην Ελλάδα δεν προστατεύεται. Αντίθετα, πλήττεται
από ακραία ακρίβεια, ουσιαστικά όµως, από ακραία αισχροκέρδεια και αυτό είναι το πρόβληµα το οποίο όχι µόνο αδυνατεί να
διαχειριστεί η Κυβέρνηση, αλλά είναι ένα πρόβληµα για το οποίο
ευθύνεται η Κυβέρνηση.
Διότι αυτό που θέλουµε να κάνουµε ξεκάθαρο εξαρχής είναι
ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη βάζει πλάτη στην αισχροκέρδεια,
βάζει πλάτη στα καρτέλ της αγοράς και είναι επιλογή της να πληρώνει ο πολίτης, ο καταναλωτής, αλλά και η οικονοµία σε όλη
σχεδόν την έκτασή της µια λογική ακραίας αισχροκέρδειας.
Όµως, θα ξεκινήσω µε το σηµαντικά αρνητικό χαρακτηριστικό
της νοµοθέτησης.
Δεν είναι µόνο η καθυστέρηση, κύριε Μαµουλάκη, στην ενσωµάτωση της οδηγίας. Είναι και αυτή η διαδικασία των άτακτων
τροπολογιών. Έχουµε δύο τροπολογίες µπροστά µας που έχουν
σχέση µε αντικείµενα και της πολεοδοµίας-χωροταξίας και της
δόµησης. Προσέξτε: Η πρώτη τροπολογία -και αναφέροµαι και
στον κ. Σαντορινιό µε τον οποίο ασχοληθήκαµε πριν από λίγο διάστηµα- τροποποιεί τον ν.4926, που ψηφίστηκε πριν από έναν
µήνα και έρχεται και αλλάζει τις διαδικασίες παραχώρησης, χωροθέτησης, χρήσεων γης και συντελεστών δόµησης στους τουριστικούς λιµένες.
Θυµίζω για τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης ότι είναι
τουριστικοί λιµένες -δες µαρίνα Αρετσούς- όπου θέλουν να χτίσουν οικοδοµές, πολυκατοικίες στο λιµάνι, για να βγάλουν λεφτά
οι εργολάβοι, αλλά όχι για να έχουµε µαρίνα, δηλαδή τουριστικό
λιµένα, που έχουµε ανάγκη για την τουριστική ανάπτυξη.
Και βέβαια, αφαιρεί από τη διαδικασία αυτή το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, τα
όργανα δηλαδή που γνωµοδοτούν, όπως έχουν παραµείνει και
όπως έχουν συγκροτηθεί, για τις διαδικασίες των πολεοδοµικών
κανόνων και των κανόνων χρήσεων γης. Έξω η επιστήµη και διάφορα περίεργα παιγνίδια µε εργολάβους και στις µαρίνες.
Δεύτερον, διατηρεί στις τουριστικές εγκαταστάσεις την απαλλαγή από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εδώ έχουµε κάτι που
πρέπει να απαντήσουµε όλοι µαζί. Είναι δυνατόν για έξι χρόνια
στην Ελλάδα -και από ό,τι φαίνεται, για άλλα δυο-τρία- να δίνουµε συνεχείς παρατάσεις στις τουριστικές εγκαταστάσεις να
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µην έχουν εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων; Δεν πρέπει να
βρούµε µια συντονισµένη πολιτική για να µπορέσουµε να λύσουµε τα θέµατα περιβάλλοντος στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, για να έχουµε και ποιότητα περιβάλλοντος και ποιότητα
τουρισµού; Είναι δυνατόν; Βλέπω παρατάσεις το 2020, το 2021,
το 2022 και συνεχίζονται αυτές οι παρατάσεις. Αυτή είναι η διαδικασία της νοµοθέτησης. Παράταση, γιατί υπάρχει ανεπάρκεια.
Έρχοµαι, όµως, στην άλλη τροπολογία, που ήρθε νύχτα, τη
λεγόµενη «τροπολογία του Ελληνικού». Εδώ, πράγµατι, ο εισηγητής µας έκανε µια προσπάθεια -µπορεί να έχετε κάνει και
λάθος, κύριε Μαµουλάκη- πάντως, έχουµε δεκαοκτώ τροπολογίες-νοµοθετικές πράξεις. Εγώ βρήκα τον Ιούλιο του 2019 δύο,
τον Αύγουστο του 2019 δύο, τον Σεπτέµβρη του 2019, τον Οκτώβριο, τον Νοέµβριο, τον Φεβρουάριο του 2020, τον Μάιο του
2020, τον Ιούνιο του 2020 και συνεχίζετε και το 2021. Δεν έχω
χρόνο να τα αναφέρω. Είναι όλα αυτά που οι άριστοι είχαν τάχατες έτοιµα για το Ελληνικό. Θα τελείωναν τις θεσµικές ρυθµίσεις
µέσα στον πρώτο µήνα και θα έµπαιναν µπουλντόζες στους έξι
µήνες. Αυτό πληρώνουµε, την ανεπάρκεια, αλλά και την υποκριτική παραποίηση της πραγµατικότητας από τον κ. Γεωργιάδη και
από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Στο Ελληνικό, όµως, αυτή η τροπολογία είναι µνηµείο. Θα
έλεγα ότι δεν πρέπει να την υπερασπιστεί ο κ. Γεωργιάδης. Θα
ήταν καλύτερο να έρθει να την υπερασπιστεί ο κ. Αθανασίου της
«LAMDA DEVELOPMENT», αφού η Κυβέρνηση νοµοθετεί κατά
παραγγελία της «LAMDA DEVELOPMENT». Είναι αυτή η επιχείρηση, ας το πω έτσι, ο φορέας που έφυγαν οι επενδυτές, που
µας έλεγαν ότι τάχατες έχουν και που έχει µετατραπεί σε ένα
real estate απλώς η όλη διαχείριση ενός επενδυτικού σχεδίου.
Αυτή η νοµοθέτηση σήµερα έρχεται να υπηρετήσει ακριβώς
κατά παραγγελία ό,τι θέλει η «LAMDA DEVELOPMENT» και όχι
µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά µε το
Υπουργείο Ανάπτυξης και πώς; Έρχεται, λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης
να νοµοθετήσει για το τι είναι ιδεατό στερεό στην πολεοδοµία,
για τα κτήρια ειδικής αρχιτεκτονικής, για τις κατασκευές µε έξι
µέτρα πάνω από το µέγιστο ύψος, για το πώς προεγκρίνεται η
οικοδοµική άδεια, για το πώς υπάρχει πρόσβαση στο οδικό δίκτυο και διαχείριση προσώπου στις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»,
για το προσωπικό του Γραφείου Ελληνικού. Και αυτό είναι πολύ
αστείο! Για να καταλάβετε πώς νοµοθετούν, µετέφεραν το Γραφείο Ελληνικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
έρχεται να νοµοθετήσει για το Γραφείο του Ελληνικού το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό είναι που λέµε «Κυβέρνηση τουρλού».
Αυτό που έλεγαν αυτό έγιναν!
Και συνεχίζω µε κάτι που µας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και ο
εισηγητής µας το ρώτησε, πώς γίνεται τις χρήσεις γης για τα
data center και τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης να τα τοποθετεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και για ποιον λόγο γίνεται αυτή η
εξαίρεση. Περιµένουµε να ακούσουµε για ποιον λόγο γίνεται
αυτή η εξαίρεση.
Όσο για την απίστευτη ικανότητα του κ. Γεωργιάδη εκτός από
πολεοδόµος, εκτός από αρχιτέκτονας, εκτός από αρχαιολόγος,
να γίνει τώρα και συγκοινωνιολόγος και να γνωµοδοτεί για τις
άδειες εισόδου-εξόδου στις στρατηγικές επενδύσεις, αφαιρώντας αρµοδιότητα από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχω τίποτα
άλλο να πω. Το αφήνω στην κρίση σας, για να καταλάβετε πού
βρίσκεται σήµερα η διαδικασία νοµοθέτησης στην Ελλάδα.
Η ουσία, όµως, είναι ότι στην πραγµατική αρµοδιότητα του κ.
Γεωργιάδη και της Κυβέρνησης και στο πραγµατικό περιεχόµενο
του νοµοσχεδίου, που είναι η προστασία των πολιτών από την αισχροκέρδεια, η Κυβέρνηση αφήνει τα καρτέλ να κάνουν πάρτι.
Στα καύσιµα περιµένουµε ακόµα να ακούσει η Κυβέρνηση ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Οκτώβριο µε την εργαλειοθήκη της
έχει ζητήσει τη µείωση των ειδικών φορολογικών βαρών.
Διότι δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να έχουµε πανάκριβα
καύσιµα όταν ακόµα και η Κύπρος έχει τόσο χαµηλή τιµή, ακόµα
και κατά το ένα τρίτο της τιµής που υπάρχει σήµερα στα βενζινάδικα. Αυτό πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες όµως µε αυτή την
Κυβέρνηση. Διότι δεν ακούει ούτε καν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να µην πω τι γίνεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που
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δεν µπορεί να µας πει κανένας από την Κυβέρνηση ότι αυτό δεν
αφορά την αγορά, δεν αφορά την ιδιωτική οικονοµία, δεν αφορά
τους καταναλωτές. Σήµερα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από
τα ελλιπή στοιχεία που έχει δώσει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
προκύπτει ότι έχουµε αύξηση κόστους στη χονδρεµπορική περίπου που το εξάµηνο µπορεί και να φτάνει στα 5 δισεκατοµµύρια.
Από ποιον ζητούνται αυτά τα 5 δισεκατοµµύρια; Ποιος θα πληρώσει όλο αυτό το µεγαλύτερο ύψος του ενεργειακού κόστους; Δεν
θα το πληρώσει η κοινωνία, δεν θα το πληρώσει η αγορά;
Για αυτόν τον λόγο χθες εµείς επισκεφτήκαµε την Επιτροπή Ανταγωνισµού και επισηµάναµε µαζί µε τον Αλέξη Χαρίτση ότι είναι
ελλιπής ο συντονισµός και η παρέµβαση και των ανεξάρτητων
και ρυθµιστικών αρχών, ότι υπάρχει αισχροκέρδεια και χειραγώγηση τιµών, που κατά τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, έστω µε
αυτή τη λανθασµένη, περιορισµένη ανάγνωση, δίνει 927 εκατοµµύρια σε ένα εξάµηνο υπερκέρδη. Πώς παρήχθησαν αυτά τα
υπερκέρδη, έστω και αυτά;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Και γιατί καθυστερεί η Κυβέρνηση να φέρει τη δέσµευση Μητσοτάκη για την φορολόγησή τους; Ποιο µαγείρεµα γίνεται ακριβώς; Θέλετε να τα κατεβάσετε και άλλο; Διότι στο ίδιο πόρισµα
-και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- προκύπτει ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε δίκιο όταν σας λέγαµε ότι γίνεται πάρτι στην αγορά εξισορρόπησης. Τώρα ζητάνε επιστροφή 67 εκατοµµυρίων µε νοµοθετική ρύθµιση. Αλλά υπάρχουν και σοβαρά ζητήµατα -και κλείνω
µε αυτό- παραβίασης του ευρωπαϊκού κανόνα περί ενέργειας
άρα και του ανταγωνισµού, διότι προσπαθεί η Κυβέρνηση µε ζηµιές και κόστη της εµπορίας να σβήσει κέρδη της παραγωγής.
Κάνει και άλλα χατίρια στο καρτέλ της ενέργειας, αφήνοντας
αθέµιτες πρακτικές των εταιρειών -αυθαιρεσία έναντι των καταναλωτών- ιδιαίτερα µε τη ρήτρα Μητσοτάκη, η οποία εφαρµόστηκε από τη ΔΕΗ στις 5 Αυγούστου του 2021 µε καταχρηστικά
χαρακτηριστικά, µια ρήτρα για την οποία η Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας αποκαλύφθηκε ότι έχει καλέσει ήδη σε ακρόαση τη
ΔΕΗ. Άρα υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα και ελέγχου. Παρά ταύτα
οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν τριπλάσιους λογαριασµούς,
οι επαγγελµατίες πολλές φορές και τετραπλάσιους.
Και η Κυβέρνηση τι ανακοίνωσε; Ότι για τις καταναλώσεις του
Ιουλίου θα βρεθεί µία λύση, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι για τους
επόµενους τρεις µήνες οι λογαριασµοί θα συνεχίσουν να έρχονται στα ύψη. Δηλαδή η Κυβέρνηση επιτρέπει για τους επόµενους
τρεις µήνες να υπάρχει αισχροκέρδεια, επιτρέπει να υπάρχουν
υψηλοί λογαριασµοί, επιτρέπει να υπάρχουν εντολές ρευµατοκοπής γιατί αδυνατεί ο πολίτης, αλλά και ο επαγγελµατίας να
πληρώσει το ρεύµα, ενώ παράλληλα µε το πόρισµα της ΡΑΕ έχει
κάνει υποεκτίµηση των υπερκερδών.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, δηλώνουµε ξεκάθαρα ότι αποδοµήσαµε
την επάρκεια και την τεχνική και τη ρυθµιστική του πορίσµατος
και έχουµε ζητήσει να γίνει επανυπολογισµός. Γιατί είναι κοινωνική ευθύνη όλων µας να υπολογιστούν τα υπερκέρδη και να επιστραφούν στους καταναλωτές. Αυτή είναι η δέσµευση -είναι
διπλή- υπολογισµός, φορολόγηση και επιστροφή στους καταναλωτές.
Γιατί δεν µπορώ παρά να πω ότι µε λυπεί η ανακοίνωση που
έγινε την Παρασκευή ότι τελικά εγκρίθηκε η ρύθµιση για την Ιβηρική και ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση ότι εφαρµόζει ρύθµιση µε 37% µικρότερη τιµή στο ρεύµα για τους καταναλωτές
και 70% για τη βιοµηχανία ενώ υπάρχουν στην Ελλάδα επιπλέον
φαινόµενα αισχροκέρδειας. Για αυτά είναι υπόλογη η Κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Αυτή είναι η µη υποστήριξη των καταναλωτών ό,τι
λόγια και να λένε και στα παράθυρα και στα φιλικά µέσα ενηµέρωσης. Όµως ο λαός, η κοινωνία νιώθει στην τσέπη της τι σηµαίνει Κυβέρνηση Μητσοτάκη και για αυτόν τον λόγο έχει
αποφασίσει να τη διώξει το συντοµότερο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 18 ΜΑΪΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κύριος Υπουργός ζήτησε τον λόγο για ένα λεπτό.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα επεκταθώ σε όλα τα θέµατα του νοµοσχεδίου διότι σε
λίγο θα είναι η κυρίως οµιλία µου, έχω σηµειώσει πάρα πολλά να
πω από αυτά που είπαν οι εισηγητές. Μόνο και µόνο για το τελευταίο, επειδή το είπε ο κ. Μαµουλάκης και το επανέλαβε τώρα
ο κ. Φάµελλος µε τη γνωστή του ρητορική δεινότητα.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν έχει καµµία αρµοδιότητα ούτε µε αυτή την τροπολογία φυσικά σε οποιαδήποτε
πολεοδοµικού χαρακτήρα ρύθµιση για το Ελληνικό. Αν κάνετε
τον κόπο να διαβάσετε αυτό το οποίο έχουµε καταθέσει, θα δείτε
ότι όλες οι αποφάσεις υπογράφονται και οι άδειες από το Γραφείο Ελληνικού. Το Γραφείο Ελληνικού είναι η υπηρεσία που
έχουµε συστήσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρα ούτε πολεοδόµος θέλει να γίνει ο Γεωργιάδης, ούτε αρχιτέκτονας θέλει να γίνει ο Γεωργιάδης, ούτε τίποτα απ’ όσα είπε ο
κ. Φάµελλος. Όλα εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού, δηλαδή, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Πού υπήρχε µία παρεξήγηση -εγώ λέω παρεξήγηση- µε τον κ.
Μαµουλάκη, που ενδεχοµένως παρέσυρε και τον κ. Φάµελλο;
Στο άρθρο 9 γράφει «Έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, στρατηγικές επενδύσεις» και έχει τον όρο των στρατηγικών επενδύσεων. Περί τίνος πρόκειται; Στον προηγούµενο νόµο
στρατηγικών επενδύσεων, πριν τον τελευταίο που ψηφίσαµε, ήδη
προβλεπόταν ότι τις άδειες εισόδου - εξόδου οχηµάτων τις έδινε
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για στρατηγικές επενδύσεις. Για ποιον λόγο συνέβαινε αυτό; Γιατί ήταν παράλογο να
ονοµατίζεις µία επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά αυτή η
επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα να πρέπει να εξαρτάται από
τον οικείο δήµο για το αν µπορεί να κατασκευάσει το έργο της ή
όχι. Από την ώρα που δέχεσαι ότι αυτές οι µεγάλες επενδύσεις,
που αφορούν το σύνολο της εθνικής οικονοµίας, έχουν ως κεντρική αδειοδοτική αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχαν και από τον προηγούµενο νόµο πάει στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το µόνο που γίνεται στην προκειµένη τροπολογία είναι ότι προστίθεται και ο καινούργιος νόµος, γιατί αυτό είχε µείνει µε τον
παλαιό νόµο. Τώρα προστέθηκε και ο καινούργιος. Δεν είναι γίνεται κάτι διαφορετικό για το παρελθόν. Ήδη αυτό ίσχυε.
Τώρα, πού έχει γίνει η δεύτερη παρεξήγηση; Απαντώ στον κ.
Φάµελλο και στον κ. Μαµουλάκη. Αφορά στο Ελληνικό; Όχι, διότι
το Ελληνικό ίσως δεν το ξέρετε –δεν λέω ότι θα έπρεπε να το ξέρετε ή µάλλον, επειδή το έχετε χειριστεί και ψηφίσει θα έπρεπε
να το ξέρετε, αλλά δεν πειράζει- δεν έχει ζητήσει, δεν έχει αιτηθεί
και δεν έχει ονοµαστεί ως στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διότι δεν είναι στρατηγική επένδυση,
αλλά είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δηλαδή όχι σε εµένα,
όπως λέγατε µε τόσο διαπρύσιο λόγο προηγουµένως
Άρα µε το άρθρο 9 δεν παίρνουµε αρµοδιότητα για το ποιος
θα µπαίνει και θα βγαίνει στο Ελληνικό, κύριε Μαµουλάκη. Δεν
αφορά στο Ελληνικό το συγκεκριµένο άρθρο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν το είπαµε αυτό.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το είπατε και εσείς και ο κύριος εισηγητής
σας. Εσείς, κύριε Φάµελλε, είπατε συγκεκριµένα επί λέξη «και
πολεοδόµος ο Γεωργιάδης, και αρχιτέκτων ο Γεωργιάδης» και
διάφορες άλλες εξυπνάδες. Θα σας έλεγα τώρα κάτι βαρύ, αλλά
δεν πειράζει.
Άρα λοιπόν επανέρχοµαι. Τις εξυπνάδες πάρτε τες πίσω.
Αφορά στο Γραφείο Ελληνικού.
Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω, µία ακόµα από
τις γνωστές εξυπνάδες του κ. Φάµελλου είναι: Το Ελληνικό, λέει,
είναι η επένδυση όπου έφυγαν οι διάφοροι επενδυτές και έµεινε
ένα έργο real estate. Το ακούσατε αυτό; Πρόκειται περί µνηµείου
εξυπνάδας. Πρώτον, όποιος κάνει ένα απλό google search για
το Ελληνικό θα διαπιστώσει πώς διαφηµίζεται από την εποχή και
του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ως το µεγαλύτερο real estate πρότζεκτ της
Ευρώπης. Το Ελληνικό δεν είναι παραγωγική επένδυση, δεν είναι
βιοµηχανία, δεν είναι πρωτογενής τοµέας, δεν παράγει ρεύµα.
Το ελληνικό τι είναι; Έργο Αστικής ανάπλασης, δηλαδή real estate. Και ως έργο real estate το έχει ψηφίσει και ο κ. Φάµελλος
ως µέλος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει ψηφίσει ως real estate ο κ. Φάµελλος ως Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ όταν
κάνατε τη σύµβαση. Το έχει ψηφίσει ως έργο real estate ως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τώρα,
ξαφνικά κατάλαβε ο κ. Φάµελλος ότι ψήφισε έργο real estate.
Συγγνώµη, κύριε Φάµελλε, που δεν σας το εξηγήσαµε πιο
λιανά από την αρχή, για να καταλάβετε ότι το Ελληνικό είναι έργο
real estate. Ήρθε η ώρα να το καταλάβετε µήπως και καταλάβετε
τι ψηφίζετε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά, τώρα
έχουµε διαδικασία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν νοµίζω ότι
υπάρχει. Απήντησε και έδωσε διευκρινίσεις. Δεν υπάρχει προσωπικό τώρα εδώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µετά από δύο ώρες θα πάρω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν µπορούν να
περιµένουν οι συνάδελφοι. Το πρόγραµµα έχει άρσεις ασυλίας
τώρα. Αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Μαµουλάκης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ζητάω επί προσωπικού τον λόγο,
γιατί τον πήρε και ο κύριος Υπουργός. Χρησιµοποίησε προσβλητικές εκφράσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει προσωπικό εδώ τώρα. Διευκρινίσεις έδωσε, δεν είπε κάτι συκοφαντικό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ούτε την κριτική δεν αντέχετε;
Μπράβο, κύριε Γεωργιάδη! Με τις πλάτες του Προέδρου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε για λίγο τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για να περάσουµε στις αιτήσεις άρσης ασυλίας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο
83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ. Ραλλίας Χρηστίδου και κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 13 Απριλίου 2022,
σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα τη µη άρση της ασυλίας της κ. Ραλλίας Χρηστίδου.
Επίσης, από την ίδια επιτροπή, την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ανακοινώθηκε η έκθεση στις 11
Μαΐου του 2022, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής
πρότειναν κατά πλειοψηφία τη µη άρση της ασυλίας του κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο Β’. Ο λόγος δίνεται
πάντοτε, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή, στον οποίο αφορά η
αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή
στους αναπληρωτές τους.
Σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018 για τη διαδικασία αυτή έχει
ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Σας υπενθυµίζω επίσης ότι η ψήφος σας αφορά το
αίτηµα του εισαγγελέα, δηλαδή όσοι επιθυµούν ψηφίζουν υπέρ
ή κατά της άρσης ασυλίας. Για όποιον το επιθυµεί µπορεί να ψηφίσει «παρών». Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των
περιπτώσεων –θα γίνει ενιαία η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει
χωριστά- της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως σας
προανέφερα.
Η πρώτη υπόθεση, λοιπόν, όπως σας είπα, αφορά τη συνάδελφο, την κ. Ραλλία Χρηστίδου. Για την υπόθεση ελπίζω ότι
έχετε ενηµερωθεί όλοι, αλλά αν θέλετε µία περίληψη, ο δηµοσιογράφος ο κ. Λοΐζος Κλεάνθης της τηλεόρασης του «ΡΟΔΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» κατέθεσε µια µήνυση στον εισαγγελέα πρωτοδικών κατά
της Βουλευτού κ. Χρηστίδου µε περιεχόµενο το εξής: Ότι η κ.
Ραλλία Χρηστίδου είχε καταθέσει εναντίον του µία µήνυση την
οποία βεβαίωσε ενόρκως διότι κατηγορούσε τον κ. Κλεάνθη
Λοΐζο όπου απεικονίζεται η Βουλευτής, η κ. Χρηστίδου, στο Βήµα
της Βουλής και ολογράφως έλεγε επί λέξη «Από το σκυλάδικο
στη Βουλή το τσουλί». Επίσης η αντίστοιχη αγωγή κατατέθηκε
κατά άλλου δηµοσιογράφου. Στη συνέχεια ο δηµοσιογράφος
προέβη σε µία διόρθωση και η κ. Χρηστίδου απήντησε ότι -επί
λέξει σας το διαβάζω- «Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσε και αποτελεί στόχο
του κάθε µόνιµου ιδιοκτήτη της εξουσίας. Οι γυναίκες αποτελούµε διαχρονικά στόχο κάθε συµπλεγµατικού που δυσκολεύεται να αποδεχτεί». Κατά τη διάσκεψη της επιτροπής µας
οµόφωνα η επιτροπή µας είπε ότι δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία
διότι η δίωξη του δηµοσιογράφου κατά της κ. Χρηστίδου ενέχει
πολιτική σκοπιµότητα.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει τον λόγο; Η κ. Χρηστίδου;
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς όχι.
Επαναλαµβάνω ότι η απόφαση της επιτροπής οµόφωνα είναι
να µην αρθεί η ασυλία.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη. Ο κ. Μιχαηλίδης φέρεται ότι εγκαλείται γιατί στις 10 Ιανουαρίου του 2022 σχηµατίστηκε δικογραφία από το Κεντρικό
Λιµεναρχείο Χίου κατά του Βουλευτή κ. Μιχαηλίδη, όπως σας
είπα, κι άλλων προσώπων, κυρίως εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, ότι στις 6 Ιανουαρίου του 2022 ο Βουλευτής και άλλος
πολύς κόσµος είχαν εµποδίσει να εξέλθουν και να αποβιβαστούν
από πλοίο στον Λιµένα της Χίου µηχανήµατα έργων για να δουλέψουν και να διαµορφωθεί χώρος για το Κέντρο Υποδοχής και

Ταυτοποίησης Μεταναστών. Έτσι λοιπόν κατηγορήθηκε µεταξύ
των άλλων και ο κ. Μιχαηλίδης για παρακώλυση συγκοινωνιών
σύµφωνα µε το άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα και παράνοµη
βία.
Ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε την άρση ασυλίας του όµως η επιτροπή κατά πλειοψηφία και τηρώντας και το γράµµα του Συντάγµατος παρά την επιθυµία του κ. Μιχαηλίδη είπε ότι δεν πρέπει
να αρθεί η ασυλία, γιατί εδώ έχουµε κλασική περίπτωση της συνταγµατικής διάταξης ότι η ενέργεια του κ. Μιχαηλίδη ήταν στο
πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δραστηριότητάς του.
Είναι εδώ κάποιος συνάδελφος που θέλει να λάβει τον λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να λάβω τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Μιχαηλίδης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να παρακαλέσω λίγο τους συναδέλφους, αν γίνεται
λίγη ησυχία παρακαλώ.
Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, πράγµατι το αίτηµα για άρση
της ασυλίας µου διατυπώθηκε µετά τη διαβίβαση του κατηγορητηρίου το οποίο κατήρτισε ο κεντρικός λιµενάρχης της Χίου όταν
την ηµέρα των Θεοφανίων έγινε µία προσπάθεια από το πλοίο
«ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΗΣ» να εκφορτωθούν µηχανήµατα τα οποία θα
διαµόρφωναν τον χώρο για την κατασκευή της υπερδοµής στην
περιοχή του Θόλου της Χίου. Πράγµατι, υπήρξε µία µεγάλη κινητοποίηση στο λιµάνι της Χίου, επαναλαµβάνω ανήµερα των Θεοφανίων, όπου εκεί συµµετείχαν αυτοδιοικητικοί, ο
αντιπεριφερειάρχης, οι θεµατικοί αντιπεριφερειάρχες, επικεφαλής δηµοτικών παρατάξεων, πρόεδροι κοινοτήτων και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς κ.λπ..
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε δίκιο.
Παρακαλώ, συνάδελφοι, δίνει εξηγήσεις ο συνάδελφος ο
οποίος εγκαλείται. Παρακαλώ να σεβαστούµε τις θέσεις του.
Κύριε Μιχαηλίδη, συγγνώµη, έχετε δίκιο, συνεχίστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Πράγµατι, λοιπόν, το πλοίο δεν εκφόρτωσε τα µηχανήµατα και απέπλευσε για τη Λέσβο. Θέλω να
επισηµάνω ότι η παρουσία µας εκεί ήταν απόλυτα ειρηνική. Δεν
προκλήθηκε απολύτως κανένα επεισόδιο και, κατά τη γνώµη µου
και µε σχετικό υπόµνηµα που έχω καταθέσει, από νοµικής πλευράς οι κατηγορίες είναι έωλες και χωρίς καµµία ούτε καν νοµική
βάση.
Ο λόγος για τον οποίο ζητώ προσωπικά -ζήτησα και στην επιτροπή και ζητώ και στην Ολοµέλεια- την άρση ασυλίας µου είναι
διότι θεωρώ ότι δεν µπορώ να διαφοροποιήσω σε καµµία περίπτωση τη δική µου θέση ως κατηγορούµενος για τις πράξεις
αυτές, για τις οποίες πιστεύω ότι όταν φθάσουν στο ακροατήριο
πραγµατικά θα καταρριφθούν εν ριπή οφθαλµού, δεν µπορώ λοιπόν να διαχωρίσω τη θέση µου εγώ από τους υπόλοιπους, αιρετούς επαναλαµβάνω, συγκατηγορουµένους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και επειδή, αγαπητοί συνάδελφοι, στην εξέταση του αιτήµατος
που έγινε στην επιτροπή δέχτηκα ένα ερώτηµα από έναν συνάδελφο «αν η συντεταγµένη πολιτεία, κύριε συνάδελφε, αποφασίζει έτσι, πώς είναι δυνατόν εσείς να εκφράζετε και να ενεργείτε
διαφορετικά» κ.λπ. και για την ιστορία, κύριε Πρόεδρε, θέλω να
αναφέρω ότι απέναντι στην επιλογή αυτή έχουν πάρει αποφάσεις
το Δηµοτικό Συµβούλιο Χίου, το Περιφερειακό Συµβούλιο Χίου,
η ΑΔΕΔΥ, οι Συνταξιούχοι Ναυτικοί της Χίου, ο Σύλλογος Εργαζοµένων των ΟΤΑ, το Εργατικό Κέντρο Χίου, οι επιτροπές των
κοµµάτων Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, οι
δηµοτικές παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, ο Σύνδεσµος Κληρικών Χίου, το Επιµελητήριο Χίου, η ΟΕΒΕ Χίου, οι επαγγελµατοβιοτέχνες δηλαδή της Χίου, τα τοπικά συµβούλια των
κοινοτήτων, η ΕΛΜΕ, ο Δικηγορικός Σύλλογος και άλλοι φορείς,
να µην σας κουράζω στην απαρίθµηση τους.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισηµάνω ότι και
εδώ αιτούµαι την άρση της ασυλίας. Δεν µπορεί να κρύβοµαι επαναλαµβάνω- πίσω από την ασυλία, είµαι δίπλα στους συγκατηγορουµένους µου αιρετούς στο νησί της Χίου. Επίσης, να πω
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ότι εάν γίνει πάλι ανάλογη προσπάθεια αυτά τα µηχανήµατα να
εκφορτωθούν στη Χίο, θα είµαι πάλι εκεί, µαζί µε τους υπόλοιπους πολίτες και αιρετούς της Χίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τέλος πάντων, το
είπα και πριν ότι η πλειοψηφία της επιτροπής είπε ότι πρέπει να
εφαρµόζεται το Σύνταγµα, για να υπάρχει και µια ενιαία νοµολογία της επιτροπής. Όταν ένα αδίκηµα είναι µέσα στο πλαίσιο της
πολιτικής δραστηριότητας του Βουλευτή, δεν µπορεί ο Βουλευτής να σύρεται στα δικαστήρια. Αυτό είπε η πλειοψηφία και είναι
σεβαστή και η θέση του κ. Μιχαηλίδη, όπου, πράγµατι, από την
πρώτη στιγµή το είπε.
Συνεπώς προχωρούµε τώρα στην ψηφοφορία.
Όπως είπα, έχουµε δύο υποθέσεις άρσης ασυλίας. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε
ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
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Για οποιαδήποτε απορία µπορείτε να απευθύνεστε στους αρµόδιους υπαλλήλους της Βουλής, για να σας βοηθήσουν κατά
την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Παρακαλώ, τώρα, να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για να ψηφίσουν οι συνάδελφοι Βουλευτές επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο
Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις
οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν, θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση που θα ακολουθήσει και θα καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, παρακαλώ
να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Στο σηµείο αυτό
και µέχρι να βγει το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ηλεκτρονικής
ονοµαστικής ψηφοφορίας, επανερχόµαστε στη συζήτηση του
σχεδίου νόµου που διακόψαµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής
για επτά λεπτά.
Παρακαλώ, επειδή οι οµιλητές είναι πολλοί, να τηρείται ο χρόνος των οµιλητών. Βέβαια, η κ. Λιακούλη πάντα τον τηρεί και
κακώς διάλεξα την ώρα αυτή να το πω, αλλά το λέω γενικότερα.
Ορίστε, κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µετά την κ. Λιακούλη θα ήθελα να δώσω µια απάντηση στον
Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Βεβαίως. Το είχε
ζητήσει νωρίτερα.
Κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και
για την παραίνεσή σας.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κατ’
αρχάς να ξεκινήσω µε ένα σύντοµο σχολιασµό για το πρόσφατο
ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες, η βασική
προτεραιότητα του οποίου θα πρέπει να είναι η ξεκάθαρη δέσµευση από την πλευρά των Ηνωµένων Πολιτειών ότι θα σταµατήσει η κούρσα των εξοπλισµών προς την Τουρκία. Είµαστε
σαφείς. Τα είπαµε και την προηγούµενη πριν αποχαιρετήσουµε
τον κύριο Πρωθυπουργό για το ταξίδι, τα λέµε και τώρα στο καλωσόρισµα πίσω. Το Αµερικανικό Κογκρέσο εκτός από τα χειροκροτήµατα οφείλει να αποδείξει ότι θα εµποδίσει οποιαδήποτε
πώληση αµυντικού υλικού στον διεθνή ταραξία που παραβιάζει
όχι µόνο ανθρώπινα δικαιώµατα στο εσωτερικό του, που θεωρούµε ότι είναι µείζον θέµα για τους σοσιαλιστές και τη σοσιαλδηµοκρατία, αλλά παραβιάζει διεθνείς συνθήκες στη Μεσόγειο.
Παραβιάζει αρχές της καλής γειτονίας. Μάλιστα µέσα στις αντίξοες συνθήκες της γεωπολιτικής κατάστασης που βιώνει η Ευρώπη, η Τουρκία επιλέγει να κάνει ένα παζάρι αυτή τη στιγµή,
κύριε Υπουργέ. Παζάρι φόβου, παζάρι ανασφάλειας εκµεταλλευόµενη βέβαια την πολύ µεγάλη ταραχή στην καρδιά της Ευρώπης που έχει προκαλέσει η εµπόλεµη κατάσταση µεταξύ
Ρωσίας και Ουκρανίας. Περιµένουµε, λοιπόν, εκτός από τις ανακοινώσεις, εµπράκτως να δούµε πού ακριβώς θα καταλήξει το
αίτηµα του Λευκού Οίκου προς το Κογκρέσο για την προµήθεια
της Τουρκίας µε τα F-16. Το αίτηµα είναι σαφές. Δεν έχει διαψευστεί την προηγούµενη εβδοµάδα γιατί το θέσαµε ευθέως στο
Κοινοβούλιο. Ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε το
ελληνικό Κοινοβούλιο ότι βρίσκεται το αίτηµα πραγµατικά
ενεργό. Απλά βρίσκεται σε προστάδιο. Άρα, θεωρούµε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός σίγουρα θα κοµίσει στη χώρα επιστρέφοντας πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα και πού
ακριβώς βρίσκεται. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτηµα που κεκλεισµένων, τουλάχιστον, των θυρών σίγουρα ο Πρωθυπουργός θα έχει
συζητήσει.
Διεκδικήσαµε και πήραµε οφέλη για τη χώρα µας. Θυµίζω,
κύριε Υπουργέ, επειδή εκπροσωπείτε και την Κυβέρνηση, ότι το
ελληνικό Κοινοβούλιο υπέγραψε µία συµφωνία µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες την προηγούµενη εβδοµάδα, παρά τις αντιρρήσεις, τις
οποίες ξεπεράσαµε για το εθνικό µας συµφέρον. Αντιρρήσεις οι
οποίες είχαν σχέση µε την υπερδέσµευση της χώρας µας για
πολλά χρόνια πολύ περισσότερα από ό,τι οι συνθήκες επέβαλαν
ή επέτρεπαν. Επίσης, τα αντισταθµιστικά αµυντικά οφέλη που
δεν τα βλέπαµε, τουλάχιστον, να υπάρχουν.
Δεν θέλουµε µόνο χειροκροτήµατα. Το θέµα έχει βάθος και
έκταση. Είναι ένα εθνικό θέµα µε κορυφαία σηµασία. Πολύ µεγάλη προσοχή χρειάζεται στα λόγια µας. Πολύ µεγάλη προσοχή
χρειάζεται στα έργα µας. Θυµόµαστε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού µε τον κ. Ερντογάν και την πολύ µεγάλη έκταση που
είχε πάρει το θέµα µεταξύ χαλβά και ντολµά. Παραπέρα όµως
εξήντα οκτώ παραβιάσεις την επόµενη ηµέρα. Είναι πράγµατα
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τα οποία µας διδάσκουν. Εµείς δεν είµαστε µίζεροι, σε καµµία
περίπτωση. Δεν θα κάνουµε απαξίωση σε καµµία περίπτωση.
Ούτε θα υποβαθµίσουµε την αξία πραγµάτων που έχουν εθνικό
όφελος. Όµως θα είµαστε προσεκτικοί διότι άλλο η διπλωµατία
και άλλο PR.
Σε ό,τι αφορά στα δικά σας θέµατα, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε
πολύ καλά ότι το νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται σήµερα να ψηφιστεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο είναι εν µέσω µιας έκρηξης ακρίβειας που έφερε σε απόγνωση καταναλωτές και επιχειρήσεις. Οι
προτάσεις του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται ακόµα στο τραπέζι. Έχετε τη
δυνατότητα να κάνετε επιλογές, αλλά κάνετε διαφορετικές επιλογές. Εµείς κάναµε µια καµπάνια ενηµέρωσης για την ακρίβεια
σε όλον τον ελληνικό λαό προκρίνοντας τα µέτρα για την άµεση
αύξηση του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ, για τη µείωση του
ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, για τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα µέχρι το τέλος του 2022, για το νέο
ΕΚΑΣ για τριακόσιες πενήντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους,
για τη ρύθµιση και τα κίνητρα σε όσους είναι συνεπείς µε υπερχρέη και βεβαίως οι καταναλωτές να µην πληρώνουν αυτή την
περιβόητη ρήτρα αναπροσαρµογής. Δεν µπορεί κανένας να τα
βγάλει πέρα πλέον, κύριε Υπουργέ και φέρνουν πλέον στα γραφεία µας τους λογαριασµούς του ηλεκτρισµού και του φυσικού
αερίου, αδύναµοι οι άνθρωποι να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες.
Σε αυτό, λοιπόν, η Κυβέρνηση δυστυχώς απάντησε µε ηµίµετρα. Απάντησε µε ασπιρίνες των 30, 40 και 50 ευρώ επιδοτήσεων
που δυστυχώς δεν έχουν αντίκρισµα στην καθηµερινότητα του
πολίτη. Δεν µπορούν σε καµµία περίπτωση να τον ανακουφίσουν.
Τον βάζουν πάλι µε την πλάτη στον τοίχο. Κι εσείς ισχυρίζεστε
ότι του δίνετε το φιλί της ζωής. Πλην όµως το φιλί αυτό, δυστυχώς, δεν έχει αποτέλεσµα τη ζωή. Το ζήτηµα είναι ότι αιωρούνται
ερωτήµατα στα οποία δεν έχει απαντήσει η Κυβέρνησή σας. Δεν
έχετε απαντήσει για ποιο λόγο ενώ µπορείτε µε βάση τις αποφάσεις της Ευρώπης από τις 8 Μαρτίου να βάλετε πλαφόν στην
τιµή λιανικής πώλησης του ηλεκτρισµού, εσείς δεν το κάνατε. Για
ποιο λόγο επιλέξατε τελείως διαφορετικές πολιτικές οι οποίες
όµως δεν φτάνουν στον πολίτη, δεν φτάνουν στη µικρή επιχείρηση; Επιλέξατε να πετάξετε την µπάλα στην εξέδρα, κύριε
Υπουργέ, µιλώντας για τον Ιούλιο -όταν θα έρθει αυτός ο Ιούλιος- και αφού δείτε τα µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δυστυχώς ο κόσµος υποφέρει. Η ακρίβεια φουντώνει. Τα καύσιµα έχουν βρεθεί στον θεό και τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα
για τους πολίτες. Αυτό που εµείς λέµε είναι, ότι είχατε κάθε δυνατότητα στα χέρια σας να αξιοποιήσετε και τα ελεγκτικά όργανα, αλλά είδατε τι χαµός έγινε µε τη ΡΑΕ. Για να τη φέρουµε
εδώ κάναµε επέµβαση. Κάναµε αίτηµα. Έκανε ο κ. Καστανίδης
προσωπικά στην επιτροπή για να έρθει το περιβόητο πόρισµα, η
έκθεση της ΡΑΕ, η οποία αµφισβητήθηκε. Μιλήσατε µε διαρροές
για 600 εκατοµµύρια. Μετά είπατε 900 αλλά «θα αφαιρέσουµε
αυτά που έχουν γίνει εκπτώσεις». Δηλαδή ψίχουλα από τα ψίχουλα, ίσον ψίχουλα. Αυτό που υποτίθεται ότι η Κυβέρνησή σας
θα υπερφορολογούσε µε 90%. Αναµένουµε εµείς. Περιµένουµε
να δούµε τι ακριβώς θα γίνει στο συγκεκριµένο θέµα.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε σήµερα είναι
για την προστασία των σχέσεων των καταναλωτών στην αγορά.
Εµείς έχουµε σηµειώσει ότι δυστυχώς, έχετε µία αλλεργία στον
διάλογο. Ο εισηγητής µας µε µεγάλη επάρκεια το ανέπτυξε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης της οµιλίας της
κυρίας Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Δώστε µου δευτερόλεπτα. Θα µπορέσετε εσείς, κύριε Υπουργέ, να δηµιουργήσετε στην αγορά,
λέτε, µία επέµβαση δικαιοσύνης προκειµένου να γίνουν όλα καλύτερα, προκειµένου να µην υπάρχει η κατάχρηση στις σχέσεις
µεταξύ εµπόρων, καταναλωτών. Γενικώς να ρυθµίσετε την αγορά
δίκαια. Όµως αυτούς τους ίδιους τους φορείς της αγοράς δεν
τους έχετε καλέσει ποτέ. Διαµαρτύρονται και δεν έχετε συζητήσει µαζί τους. Διαµαρτύρονται ότι υπάρχει σοβαρό έλλειµµα διαλόγου. Διαµαρτύρονται, επίσης, πώς είναι δυνατόν να κάνετε πιο
τσουχτερά τα πρόστιµα. Δηλαδή, να βάζετε σε αυτό το πεδίο το
κατασταλτικό τις πολιτικές σας, και όχι να κάνετε προληπτικές
πολιτικές µε ελέγχους οι οποίοι δεν θα είναι έλεγχοι επικοινωνιακοί αλλά ουσιαστικοί οι οποίοι θα αποδώσουν.
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Και το τρίτο. Πώς είναι δυνατόν να τα περνάτε όλα αυτά µέσα
από τις διαδικασίες της αποκεντρωµένης διοίκησης; Ξέρετε τις
θέσεις του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριµένο θέµα. Θεωρούµε ότι θα
έπρεπε σε κάθε περίπτωση να είναι ανεξάρτητη αρχή και µέσα
από αυτό να περνάει η δικαιοσύνη στη ρύθµιση της αγοράς.
Αν όλα αυτά, λοιπόν, τα αποδεχόσασταν σαν σκέψεις, ιδέες
και προτάσεις τότε θα είχατε καλύτερους νόµους, θα είχατε καλύτερη διακυβέρνηση της χώρας. Τελικά θα είχατε και καλύτερη
Κυβέρνηση. Δεν ακούτε όµως. Έχετε χαράξει τη δική σας πορεία. Αυτή θέλετε να ακολουθήσετε µέχρι το τέλος. Σε αυτή την
πορεία, λοιπόν, θα αναµετρηθούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Κύριε Μαµουλάκη, έχετε ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Στον κ. Γεωργιάδη θα ήθελα να απαντήσω έστω και καθυστερηµένα. Δεν µου δόθηκε ο λόγος εκείνη τη στιγµή για να είναι
επίκαιρη η παρέµβασή µου. Νοµίζω ότι θα έπρεπε. Αλλά, εν πάση
περιπτώσει, πάµε στο δια ταύτα.
Ναι, πράγµατι, δεν πρόκειται αυτή η δυνατότητα και η εκχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνολικά, για
όλες τις στρατηγικές επενδύσεις. Ναι, το Ελληνικό δεν είναι µέσα
στις στρατηγικές επενδύσεις.
Αυτό είναι ακόµη χειρότερο, ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί;
Διότι µε τη νοµοθετική αυτή παρέµβασή σας, από τώρα και στο
εξής, δηµιουργείται πρόβληµα στο σύνολο των επενδύσεων της
χώρας για ζητήµατα που αφορούν στην προστασία διερχοµένων
και εισερχοµένων στις µονάδες επενδύσεων, δηλαδή στην άδεια
εισόδου-εξόδου, που είναι µια κατ’ εξοχήν άδεια που άπτεται των
αρµόδιων υπηρεσιών των οικείων δήµων και περιφερειών. Μεταφέροντας την αρµοδιότητα αυτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που
δεν έχει τη στελεχιακή επάρκεια και την επιστηµονική γνώση για
να κρίνει καταλλήλως, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος να έχουµε
προβλήµατα σοβαρά –τουλάχιστον- ασφάλειας, στο µέλλον.
Άρα, το επισηµαίνω µε τον πιο ξεκάθαρο και κρυστάλλινο
τρόπο, ότι αυτή η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί γιατί υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για την εύρυθµη λειτουργία και την αδειοδότηση.
Και κάτι άλλο. Ξέρετε τι αναφέρεται στο τέλος του άρθρου 9;
Η τελευταία πρόταση αυτής της τροπολογίας, της µεταµεσονύχτιας τροπολογίας, είναι ότι το παρόν εφαρµόζεται και επί εκκρεµών ή επανυποβληθέντων κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, αιτηµάτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή,
έρχεται ως σκούπα και µε αναδροµικότητα, ώστε όλες οι περιπτώσεις –προβληµατικές, ενδεχοµένως και παραβατικές- να λυθούν και να ιαθούν µε αυτόν τον τρόπο.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι είναι εις διπλούν το πρόβληµα και θα
πρέπει άµεσα να αποσυρθεί.
Και κάτι τελευταίο, µε πολιτικά χαρακτηριστικά τώρα και όχι
τόσο µε νοµοθετική διάσταση: Αναφέρεστε στο Ελληνικό -και µάλιστα ειρωνευτήκατε και τον συνάδελφο, τον Σωκράτη το Φάµελλο- γύρω από το ζήτηµα του πώς αντιλαµβάνεται καθείς το
real estate. Η σύµβαση η οποία υπήρξε είχε τη λογική του real
estate, δηλαδή τι; Ο παραχωρησιούχος, όχι µε αποικιοκρατικά
χαρακτηριστικά, να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις της σύµβασης και να επενδύσει υπερκείµενα στο υποκείµενο που η ελληνική Κυβέρνηση, η Ελληνική Δηµοκρατία, παραχωρεί στο
Ελληνικό.
Τι συνέβη λοιπόν στο Ελληνικό; Υπήρχε ένα ακίνητο του
οποίου οι δυνατότητες οι πολεοδοµικές, οι οικοδοµικές του, ήταν
ελάχιστες, πριµοδότηθηκε, προικίστηκε από την ελληνική Κυβέρνηση, από τις ελληνικές κυβερνήσεις, για να έρθει ο ανάδοχος
παραχωρησιούχος να επενδύσει στην πράξη, για να δηµιουργηθεί υπεραξία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, κύριε συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Μισό λεπτό και ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ναι, αλλά είπατε
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για ένα λεπτό θα πάρετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Τι συνέβη όµως; Κι
εδώ είναι το κρίσιµο, κύριε Πρόεδρε. Τι συνέβη; Το πριµοδοτήσατε, το προικίσατε το εν λόγω ακίνητο, το κάνατε –επιτρέψτε
µου τον όρο- οικοπεδάρα, για να έρθει ο παραχωρησιούχος, να
µην επενδύσει ούτε ένα cent και να κάνει κατάτµηση και να πουλήσει τα τεµάχια, τα τεµάχια τα οποία πλέον έχουν υπερβάλλουσα δόµηση, υπερβάλλουσα κάλυψη, τροµακτικά υψηλό ύψος
κτηρίων και λοιπές ευεργετικές για τον ανάδοχο διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά στον τρόπο που εκλαµβάνουµε εµείς την αίσθηση
του δηµοσίου συµφέροντος και βέβαια την επένδυση και αυτή
είναι η λογική µεταπράττειν που κάνει ο επενδυτής, φυσικά µε
τις πλάτες και τις ενισχύσεις τις δικές σας.
Ευχαριστώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τώρα
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε,
ζητήσατε τον λόγο για προσωπικό. Έπρεπε να γίνει η διαδικασία
πρώτα, γιατί περίµεναν οι συνάδελφοι.
Σας παρακαλώ πολύ να πείτε σε τι εισηγείστε το προσωπικό,
γιατί όπως ξέρετε στον Κανονισµό προσωπικό είναι όταν η συµπεριφορά του Υπουργού είναι κάπως υβριστική στο πρόσωπό
σας ή όταν αλλοιώνει το περιεχόµενο αυτών που είπατε.
Για ποιο από τα δύο, εισηγείστε το προσωπικό;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρότι εκτιµώ ότι
κακώς δεν πήρα τον λόγο επί προσωπικού αµέσως µετά την τοποθέτηση του Υπουργού -διότι αυτά δεν απαντώνται µία ώρα
µετά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Απάντηση σας
έδωσε ο Υπουργός. Ήταν σαφής σε αυτά που είπατε.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, δώστε παρακαλώ µια διευκρίνιση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Σε κάθε περίπτωση, επειδή εµείς σεβόµαστε την κοινοβουλευτική διαδικασία, παίρνω τον λόγο έστω
και καθυστερηµένα.
Ο κύριος Υπουργός προσπάθησε να µειώσει το περιεχόµενο
της κριτικής που του έγινε -την ουσία- αναφερόµενος ότι «λέµε
εξυπνάδες» και άφησε να εννοηθούν και άλλα περισσότερα, τα
οποία δεν χαρακτήρισε. Παραποίησε απολύτως την κριτική µας,
συνδέοντας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είναι έκφραση
που λέγεται…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν δικαιούστε να
σχολιάζετε την ώρα που µιλάω.
Παραποίησε, ταυτόχρονα, τα λεγόµενά µας -και τα δικά µου
και του κ. Μαµουλάκη- συνδέοντας την κριτική που κάνουµε στα
data centers, στις χρήσεις γης και τις στάσεις στάθµευσης και
στη σύνδεση των στρατηγικών επενδύσεων, µε το Ελληνικό. Δεν
το είπαµε. Άρα, είναι ακόµα πιο προβληµατικό ο κύριος Υπουργός να µην καταλαβαίνει τι λέµε, όταν σχολιάζουµε εκ του Βήµατος της Βουλής.
Όσον αφορά για τις εξυπνάδες, εγώ θέλω να του πω –αλλά να
πω και σε όλους τους συναδέλφους που είναι σήµερα εδώ- ότι
οι λογαριασµοί που φτάνουν στους καταναλωτές δεν είναι εξυπνάδες. Για την αισχροκέρδεια και την ακρίβεια -για την οποία
και προσωπικά είναι υπεύθυνος- δεν είπε τίποτα και αυτό δεν
είναι εξυπνάδα, είναι ευθύνη για το καρτέλ της ενέργειας, είναι
ευθύνη για την τιµή των πετρελαιοειδών.
Άρα, κύριε Πρόεδρε, αντιπαρερχόµαστε, γιατί δεν είναι του
δικού µας επιπέδου οι εξυπνάδες του κ. Γεωργιάδη και µιλάµε
επί της ουσίας. Παρεµβαίνει στη νοµοθετική διαδικασία µε τις
τροπολογίες µε τρόπο απαράδεκτο και αντικοινοβουλευτικό, παραβιάζοντας αρµοδιότητες άλλων Υπουργείων και όσον αφορά
τα θέµατα των χρήσεων και όσον αφορά τα θέµατα των συνδέσεων των οδικών και των κυκλοφοριακών ως νέος συγκοινωνιολόγος, αλλά επί του προκειµένου και του περιεχοµένου της δικής
µου τοποθέτησης, που είναι η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, δεν
είπε τίποτα και προσπάθησε να το παρακάµψει µε εξυπνάδες.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλώς. Δώσατε
τη διευκρίνισή σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Οι λογαριασµοί Μητσοτάκη δεν είναι
εξυπνάδες, είναι πραγµατικότητα. Και γι’ αυτήν την πραγµατικότητα είστε εσείς υπεύθυνος, κύριε Γεωργιάδη και ο κ. Μητσοτάκης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, παρακαλώ έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, για να µη γίνεται αυτό συνέχεια.
Ο Υπουργός πολλές φορές µπορεί να είναι αυθόρµητος, οξύς,
αλλά δεν προσβάλλει. Το «εξυπνάδες» είναι µια έκφραση η οποία
λέγεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχετε τον λόγο κι εσείς, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Προς τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ: Κάνετε µεγάλο λάθος και θα
σας εξηγήσω αµέσως το γιατί. Η έννοια των στρατηγικών επενδύσεων, νόµος που αναµορφώθηκε και επί ΣΥΡΙΖΑ και ίσχυσε και
επί ΣΥΡΙΖΑ έχει την εξής λογική, ότι από το σύνολο των επενδύσεων που γίνονται στη χώρα µας επιλέγουµε κάποιες µε κάποια
συγκεκριµένα κριτήρια και τους δίνουµε το χαρακτηρισµό της
στρατηγικής επένδυσης, δηλαδή µιας επένδυσης που έχει υπερτοπική σηµασία, έχει µεγάλη σηµασία, έχει σηµασία για την ακρίβεια για το σύνολο της εθνικής µας οικονοµίας. Γι’ αυτήν την
επένδυση, που της δίνουµε αυτό το χαρακτηριστικό, ούτως ή
άλλως παίρνουµε µια σειρά αρµοδιοτήτων που υπάρχουν σε
άλλα Υπουργεία ή στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη µεταφέρουµε
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ήδη µε τους προηγούµενους νόµους -και επί ΣΥΡΙΖΑ- γινόταν το ίδιο. Παραδείγµατος χάριν, γίνεται το Συµβούλιο των Γενικών Γραµµατέων
όλων των Υπουργείων για να βγει το ΕΣΧΑΣΕ και να βγουν οι ειδικοί πολεοδοµικοί όροι. Δεν πάει η στρατηγική επένδυση στην
πολεοδοµία του οικείου δήµου. Την παίρνει κεντρικά η Κυβέρνηση. Γιατί την παίρνει κεντρικά η Κυβέρνηση; Γιατί θεωρεί ότι η
επένδυση αυτή έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Αυτός είναι ο λόγος.
Πάµε τώρα στο συγκεκριµένο, που είναι η άδεια εισόδου και
εξόδου. Για ποιο λόγο κι αυτή πρέπει να έρθει στο Υπουργείο;
Είχε έρθει µε προηγούµενο νόµο -και το συµπληρώνουµε και
στον παρόντα νόµο- γιατί έχουν υπάρξει περιπτώσεις -και µάλιστα και επί των ηµερών σας µια τέτοια περίπτωση και τότε πήρατε και εσείς την αρµοδιότητα στο Υπουργείο- όπου ένας
δήµος επειδή δεν επιθυµούσε αυτή την επένδυση για τους χ δικούς του λόγους, τι έκανε; Δεν έδινε άδεια εισόδου - εξόδου. Η
προηγούµενη κυβέρνηση του το είπαν µία, του το είπαν δύο,
τρεις, τέσσερις, πέντε και τελικά την άδεια την έβγαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης µετά από νόµο. Για ποιο λόγο; Διότι είναι παράλογο να λες ταυτόχρονα ότι µία επένδυση έχει υπερτοπική
σηµασία, έχει εθνική σηµασία, αλλά αυτή η επένδυση µπορεί να
είναι υποκείµενο εκβιασµού για κάποιους τοπικούς λόγους –πολιτικούς- από τους γνωστούς που υπάρχουν στους δήµους. Δεν
µπορείς να λες δηλαδή σε έναν επενδυτή που σαν έρθει να επενδύσει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ ότι µπορεί ένα δηµοτικό
συµβούλιο, γιατί έχει κάποιο πολιτικό ζήτηµα τοπικό, να εκβιάζει
την επένδυση µε ένα τόσο απλό ζήτηµα.
Άρα, όταν µία επένδυση έχει στρατηγικό χαρακτήρα, όπως δίνουµε την αρµοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε διάφορα
άλλα ζητήµατα στο Υπουργείο, έτσι της δίνουµε και το θέµα της
εισόδου και εξόδου των οχηµάτων. Δεν έχει να κάνει µε τίποτα
διαφορετικό.
Και επαναλαµβάνω, για τη σηµερινή αλλαγή, απλώς προστίθεται ο καινούργιος νόµος. Αυτό ίσχυε και στον παλαιότερο, σας
λέω.
Πάµε τώρα στο Ελληνικό. Θα το πω όσο πιο απλά µπορώ: Η
Κυβέρνησή µας δύναται να αλλάξει τους πολεοδοµικούς όρους,
τους συντελεστές ή οτιδήποτε άλλο αφορά στην επένδυση, για
να πούµε ότι εµείς προικίζουµε αυτήν την επένδυση µε παραπάνω πράγµατα, όπως ισχυριστήκατε;
Η απάντηση είναι όχι. Το master plan αυτής της επένδυσης, οι
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όροι του δηλαδή είναι σε προεδρικό διάταγµα που εξεδόθη επί
των ηµερών σας. Για να υπάρξει αλλαγή, πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του προεδρικού διατάγµατος. Όλα αυτά που κάνουµε
εδώ είναι πολεοδοµικού χαρακτήρα ρυθµίσεις για την ταχύτερη
αδειοδότηση και για σηµεία, στα οποία υπάρχει γκρίζα νοµοθετική ζώνη. Το ξαναλέω, για τρίτη φορά, επειδή το είπε ο κ. Φάµελλος. Αυτά θα τα κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, δηλαδή ο Γεωργιάδης; Όχι! Το Γραφείο Ελληνικού.
Δηλαδή; Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µάλιστα
µέσα εδώ υπάρχει και η Πρόεδρος Μηχανικών κ.λπ.. Άρα όλη
σας η κριτική είναι όλη λανθασµένη. Ό,τι έχουµε προικίσει, να
χρησιµοποιήσω τον δικό σας όρο, τον επενδυτή αυτό σε αυτό το
οικόπεδο, τον έχουµε προικίσει µαζί, εσείς ως κυβέρνηση και
εµείς ως αντιπολίτευση το ψηφίσαµε. Τότε όµως, έγιναν οι βασικοί όροι. Από την αρχή όµως, το έργο αυτό ήταν και εξακολουθεί
να είναι έργο real estate.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εκεί έγινε και η παρεξήγησή µου µε τον κ. Φάµελλο όταν είπε ότι σας έµεινε µόνο ένα έργο real estate. Από
την αρχή ήταν έργο real estate. Παραµένει έργο real estate. Δεν
ήταν ποτέ τίποτα άλλο από αυτό, για να µας παραµείνει κάτι
άλλο.
Τέλος, για την ακρίβεια και όλα τα άλλα που είπε ο κ. Φάµελλος και στα οποία δήθεν δεν απάντησα, είπα ότι όλα αυτά θα
απαντηθούν στην κυρίως οµιλία µου η οποία θα ακολουθήσει,
γιατί αφορούν και στο παρόν νοµοσχέδιο. Αν θέλει ο κ. Φάµελλος
και µου κάνει την τιµή και δεν σηκωθεί να φύγει, να µε ακούσει,
θα λάβει τις απαντήσεις και γι’ αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως
µετά η κ. Σκόνδρα. Από εκεί και µετά µπορούν να παρεµβαίνουν
και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι όποτε θέλουν. Πρώτος θα
µιλήσει ο κ. Χήτας.
Κύριε Λιούπη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν το νοµοσχέδιο θα ήθελα να αναφερθώ στη χθεσινή ιστορική οµιλία του
Πρωθυπουργού µας Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινή συνεδρίαση Κογκρέσου και Γερουσίας στην Αµερική. Έκανε όλον τον
ελληνισµό να είναι εθνικά υπερήφανος.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο αφορά ενσωµάτωση µιας σηµαντικής
ευρωπαϊκής οδηγίας, της 2161/2019 µε την οποία αυξάνει σηµαντικά το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, ειδικά σε
σχέση µε τις διαδικτυακές αγορές. Πρόκειται για ρυθµίσεις που
αντιµετωπίστηκαν θετικά στο στάδιο των επιτροπών από όλες τις
παρατάξεις, ακριβώς γιατί ενισχύουν την ασφάλεια των συναλλαγών και κινούνται αναµφισβήτητα στη σωστή κατεύθυνση. Μια
συχνά παραδείγµατος χάριν παραπεµπτική τακτική από πλευράς
εµπόρων είναι η τεχνική µείωση των τιµών ώστε το προϊόν να φαίνεται ότι βρίσκεται σε προσφορά. Προστατεύεται ο καταναλωτής
µε τη νέα διάταξη που υποχρεώνει τον έµπορο να αναγράφει καθαρά την προηγούµενη τιµή και ως τέτοια νοείται η χαµηλότερη
τιµή του τελευταίου µηνός. Προβλέπονται κυρώσεις για περιπτώσεις που εφαρµόζονται παραπλανητικές τακτικές σε εκπτώσεις
ή προσφορές.
Γενικώς το πλαίσιο των κυρώσεων εξορθολογίζεται και αυστηροποιείται µε τη χρήση όµως αντικειµενικών κριτηρίων, όπως
είναι η υποτροπή. Γίνεται όµως και περισσότερο δίκαιο, αναγνωρίζοντας στον παραβάτη τις ειδικές περιστάσεις όπως τις προσπάθειες που έκανε για να αποζηµιώσει τον καταναλωτή.
Το νοµικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται για να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες ανάγκες των εµπορικών συναλλαγών. Σηµαντική είναι
η προσθήκη που γίνεται ώστε να συµπεριληφθούν στην έννοια
του προϊόντος και οι ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ εισάγεται και η
έννοια των online επιγραµµικών αγορών.
Είναι δεδοµένη η µεγάλη δηµοφιλία ορισµένων ηλεκτρονικών
πλατφορµών και γι’ αυτή την κατηγορία πωλήσεων εισάγεται η
υποχρέωση να ενηµερώνεται ο αγοραστής ποιος είναι ο προµηθευτής από τον οποίο προέρχεται το προϊόν. Μάλιστα, ο αγορα-
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στής θα γνωρίζει πλέον υποχρεωτικά αν αυτός από τον οποίο
προµηθεύεται είναι ο προµηθευτής ή καταναλωτής και ο ίδιος.
Γιατί στην τελευταία περίπτωση δεν προστατεύεται µε βάση το
δίκαιο του καταναλωτή.
Επίσης σηµαντική είναι η προσθήκη που γίνεται ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει το συγκεκριµένο προϊόν αν πραγµατικά το
χρησιµοποίησαν και το αξιολόγησαν αυτοί που γράφουν ότι το
αξιολόγησαν. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται περισσότερο αξιόπιστη µια αξιολόγηση, η οποία είναι ένα πολύτιµο εργαλείο που
χρησιµοποιούν πολλοί καταναλωτές, προκειµένου να επιλέξουν.
Ακόµα, προστατεύεται ο καταναλωτής που θα υποστεί αθέµιτες εµπορικές πρακτικές πλην του νόµιµου δικαιώµατός του. Παραδείγµατος χάριν, της δικαστικής διεκδίκησης παύσης της
αθέµιτης πρακτικής. Χορηγείται και το δικαίωµα να ζητήσει µείωση της τιµής. Ιδιαίτερη αξία έχει και η περίοδος υπαναχώρησης
στις εξ αποστάσεως συµβάσεις από τις δεκατέσσερις ηµέρες
που είναι σήµερα στις τριάντα ηµέρες.
Λόγω της ευρείας χρήσης των διαδικτυακών συναλλαγών και
αγορών, πολλές φορές έχουµε συναλλαγές από προµηθευτής
και καταναλωτής βρίσκονται σε διαφορετικές ευρωπαϊκές
χώρες. Η οδηγία κάνει ένα σηµαντικό βήµα για τη συνεργασία
µεταξύ των εθνικών αρχών, ώστε να αντιµετωπιστούν παραβιάσεις του δικαίου του καταναλωτή σε περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες και να επιβληθούν τα απαραίτητα πρόστιµα. Σε τέτοια περίπτωση ορίζεται ως µέγιστο ύψος του προστίµου το 4% του κύκλου εµπορικών συναλλαγών µε ανώτατο όριο τα 2 εκατοµµύρια
ευρώ. Ενισχύεται έτσι η διαφάνεια αλλά και η αυστηρή αντιµετώπιση όσων παρανοµούν.
Αναρτώνται πλέον στη σελίδα του Υπουργείου εντός πέντε
ηµερών αυτοί στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιµο πάνω από 50
χιλιάδες ευρώ, καθώς και όλα τα στοιχεία του παραβάτη και το
είδος της παράβασης. Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθώ και
στην έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρονικά παιχνίδια και ψηφιακές εφαρµογές. Και αυτό
αφορά στην προστασία της ψυχικής υγείας των νέων παιδιών.
Η εξάρτηση από τα video game είναι ένα υπαρκτό, διαδεδοµένο και πολύ σοβαρό πρόβληµα το οποίο πλέον ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας το εντάσσει στις ψυχικές διαταραχές µε τον
όρο gaming disorders. Εποµένως η οποιαδήποτε δράση είναι πολύτιµη για την προστασία των ανηλίκων και κυρίως των εφήβων
από έναν καταστροφικό εθισµό.
Τέλος, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και µικρές παρεµβάσεις,
διορθώσεις στο νοµικό πλαίσιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που ψηφίσαµε πριν από έξι µήνες και όπως είχε υποσχεθεί
ο Υπουργός στην πορεία αν χρειαστεί θα γίνουν διορθώσεις.
Αυτό το νοµοσχέδιο έφερε για πρώτη φορά ένα δίκαιο και
εφαρµόσιµο πλαίσιο για τη χορήγηση των αδειών των λαϊκών
αγορών. Οι αλλαγές που γίνονται αφορούν στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του νέου συστήµατος, το οποίο κατά γενική οµολογία φαίνεται πως πετυχαίνει τους στόχους του. Πρόκειται για
δύο διατάξεις που όπως τόνισε ο ίδιος ο Υπουργός έρχονται
µετά από κοινό αίτηµα εµπόρων και παραγωγών. Οι δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των πωλητών λαϊκών αγορών
εισπράττουν πλέον τη συνδροµή τους µαζί µε το ηµερήσιο τέλος
συµµετοχής τους. Αποσαφηνίζεται ότι οι περιφέρειες είναι αρµόδιες για την έκδοση, χορήγηση, µεταβίβαση και ανανέωση των
αδειών για παραγωγούς και πωλητές.
Συνολικά το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται να στηρίξει τον καταναλωτή και να τον προστατεύσει από συχνά παραπλανητικές
και αθέµιτες εµπορικές πρακτικές. Και γι’ αυτό οι όποιες αντιδράσεις από την πλευρά της Αντιπολίτευσης δεν αφορούν κυρίως
αυτό καθ’ εαυτό το νοµοσχέδιο, αλλά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία και την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών αυτήν την περίοδο. Μια περίοδο όπου πράγµατι ο πληθωρισµός καλπάζει και
έχει εξελιχθεί σε σηµαντικό παγκόσµιο πρόβληµα.
Σε αυτήν την µεγάλη οικονοµική πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, η Κυβέρνηση απαντά µε µέτρα ύψους 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε το εθνικό σχέδιο στήριξης για την ενέργεια
και την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρµογής. Ταυτόχρονα
όµως, είναι σηµαντικό ότι και η Κυβέρνηση δεν ξεχνά το όραµά
της για την πραγµατική και µακροχρόνια ενίσχυση της ελληνικής
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οικονοµίας πέρα και πλέον από τα µέτρα στήριξης. Αναφέροµαι
φυσικά στις πολλές και διαρκείς προσπάθειες για την προσέλκυση επενδύσεων. Μάλιστα, µετά την πολύ επιτυχηµένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού µας στις Ηνωµένες Πολιτείες
τέθηκαν πολλά ζητήµατα που αφορούν την ευηµερία της χώρας
µας, µεταξύ άλλων και η προσέλκυση περισσότερων αµερικανικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Συνολικά η Κυβέρνηση εργάζεται εντατικά στην κατεύθυνση
αυτή να γίνει η Ελλάδα µια αξιόπιστη χώρα, ελκυστική σε νέες
αγορές και επενδυτές και η µεγάλη αυτή αλλαγή έχει αρχίσει να
αποτυπώνεται και να αποδίδει καρπούς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Σκόνδρα Ασηµίνα από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κώστας Χήτας.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, είναι µια ξεχωριστή
µέρα η σηµερινή µετά την ιστορική οµιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αµερικανικό Κογκρέσο. Ο απανταχού Ελληνισµός
αισθάνεται εθνική υπερηφάνεια και συγκίνηση βλέποντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ισχυρό, στιβαρό, καταχειροκροτούµενο και
από τα δύο σώµατα του Κογκρέσου να αναδεικνύει την Ελλάδα
σε ισχυρό και αξιόπιστο παίκτη στην διεθνή πολιτική σκακιέρα.
Ειλικρινά περιµένω από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης
να αναγνωρίσουν την επιτυχία και να συγχαρούν τον Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψήφιση
σήµερα του παρόντος νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
η ελληνική αγορά όχι µόνο εκσυγχρονίζεται, αλλά και συγχρονίζεται µε τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις που επέβαλε τόσο η πανδηµία όσο και η αλµατώδης τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων
ετών.
Στις πολιτικές που ακολουθεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κεντρικός άξονας είναι η προστασία του πολίτη σε κάθε
έκφανση της ζωής του. Αυτή η αρχή διέπει τα νοµοσχέδια που
εισάγονται µε σκοπό την βελτίωση της καθηµερινότητας του Έλληνα, την προάσπιση των δικαιωµάτων του ως πολίτη και ως καταναλωτή, αλλά και την πρόσβασή του σε βέλτιστες υπηρεσίες
τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Σε αυτόν τον άξονα κινείται το νοµοσχέδιο σύµφωνα µε την
οδηγία 2161 του ’19 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσβλέποντας την βελτίωση της φυσικής και αποµακρυσµένης εµπειρίας του καταναλωτή, την διασφάλιση των συναλλαγών του, το
πλαίσιο των προσφορών και των µεθόδων αύξησης πωλήσεων
των επιχειρήσεων, αλλά και την επιβολή συντονισµένου ελέγχου
και προστίµων στην ελεύθερη αγορά.
Δηµιουργείται, λοιπόν, ένα ευέλικτο περιβάλλον συναλλαγών
ειδικότερα στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών αγορών όπου µέχρι
πρότινος δεν υπήρχαν επαρκείς κανονιστικές ρυθµίσεις. Ταυτόχρονα αίρει σηµαντικό φόρτο και άρα κόστος από τις επιχειρήσεις, καθώς θεσµοθετούνται και θα προστατεύονται πλέον εκ του
νόµου τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν εισαγάγει, ώστε να πραγµατοποιούν ηλεκτρονική εµπορική δραστηριότητα.
Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η χρήση των
νέων τεχνολογιών υπερδιπλασιάστηκε κατά την πανδηµία και το
ίδιο συνέβη και µε τους τζίρους των ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Ελλείψει, όµως, οργανωµένου πλαισίου ηλεκτρονικής εµπορικής δραστηριότητας παρατηρήθηκαν στην αγορά φαινόµενα
ανισότητας και αδυναµίας ελέγχου κατά περίπτωση, φαινόµενα
που η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, που αντικατέστησε σχεδόν δύο χρόνια πριν το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιµετώπισης Παραεµπορίου, έχει ελέγξει
και ελάττωση σε µεγάλο βαθµό.
Η θέσπιση, λοιπόν, ρυθµιστικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό
και όχι µόνο εµπόριο, που περιλαµβάνεται στα περισσότερα
άρθρα, προσθέτει ακόµη ένα όπλο στη φαρέτρα µας για την αντιµετώπιση των ανισοτήτων που δηµιουργήθηκαν µεταξύ των δυνατών παικτών της αγοράς και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
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δεδοµένου του διαφορετικού βαθµού ψηφιοποίησης τους πριν
το ξέσπασµα της πανδηµίας.
Στην περιφέρειά µου, την Καρδίτσα, ελάχιστες ήταν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που το Μάρτιο του ’20, όταν συνέβη το καθολικό lockdown, είχαν την δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν
διαδικτυακές πωλήσεις. Αντίθετα όλες οι µεγάλες αλυσίδες ήδη
χρησιµοποιούσαν ηλεκτρονικά κανάλια πώλησης. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα την δραµατική µείωση του τζίρου των µικρών επιχειρήσεων και την γιγάντωση του κύκλου εργασιών των µεγάλων
εµπορικών αλυσίδων, καθώς λόγω του εγκλεισµού οι καταναλωτές στράφηκαν στις ηλεκτρονικές αγορές.
Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσµα να απειληθούν µε
αφανισµό οι παραδοσιακές αγορές της περιφέρειας που αποτελούνται κατά κύριο λόγο από οικογενειακές µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις και στηρίζονται αποκλειστικά από καταναλωτές της
περιοχής, πράγµα που βεβαίως η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας απέτρεψε από το να συµβεί ενισχύοντας ουσιαστικά και
δίκαια κατά τη διάρκεια της πανδηµίας τις επιχειρήσεις αυτές µε
µέτρα που έφθασαν τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σε συνέχεια των µέτρων προστασίας, ενίσχυσης και οριοθέτησης της αγοράς έρχεται ως επιστέγασµα το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να ενσωµατώσει την
οδηγία Omnibus µε συγκεκριµένα και απτά αποτελέσµατα για
τους πολίτες καταναλωτές σε τέσσερις τοµείς. Πρώτον, στην
προστασία τους από καταχρηστικούς όρους σε συµβάσεις µε
προµηθευτές, επιβάλλοντας σηµαντικές ποινές. Δεύτερον, µε
την θέσπιση υποχρέωσης για τον έµπορο να παρέχει πλήρη ενηµέρωση στον καταναλωτή για τις συνθήκες έκπτωσης της τιµής
του προϊόντος ή της υπηρεσίας στις θεσµικά προκαθορισµένες
περιόδους προσφορών και εκπτώσεων. Τρίτον, προστατεύει
τους καταναλωτές από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές διασφαλίζοντας τα ατοµικά τους δικαιώµατα σε ένδικα µέσα θεσπίζοντας
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Και
τέταρτον, επεκτείνει τα δικαιώµατα των καταναλωτών σε φυσικές
και διαδικτυακές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν µε τον πιο εµφατικό τρόπο ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει
στόχο να προστατεύσει τον καταναλωτή σε περιόδους ακρίβειας
που η αγορά κινδυνεύει µε απορρύθµιση. Γίνονται συγκεκριµένα
βήµατα για την αποτροπή οποιασδήποτε κακής πρακτικής και
ισότιµη αντιµετώπιση των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως του µεγέθους ή του κύκλου εργασιών τους.
Σε αυτή την πορεία έχουµε µαζί µας όλες εκείνες τις δυνάµεις
που προσπαθούν για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς και της
εθνικής µας οικονοµίας. Και σε αυτό το σηµείο θέλω να συγχαρώ
τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό
κ. Νίκο Παπαθανάση που εισάγουν σήµερα στην Ολοµέλεια της
Βουλής αυτό το νοµοσχέδιο που εγγυάται για την προστασία του
καταναλωτή, µάλιστα τώρα που είναι περισσότερο χρήσιµο,
αφού οι Ελληνίδες και οι Έλληνες το έχουν περισσότερη ανάγκη
καθώς αντιµετωπίζουν τη διπλή κρίση ενέργειας και ακρίβειας.
Οφείλουµε, επίσης, να αποδώσουµε στον Υπουργό και το επιτελείο του τα εύσηµα για την τεράστια προσπάθεια τους τα δύο
τελευταία έτη να συγκρατήσουν και να οριοθετήσουν την αγορά
εν µέσω των δύσκολων συνθηκών που δηµιούργησε η πανδηµία,
συνθηκών που λόγω του πολέµου στην Ουκρανία αντί να εξοµαλυνθούν, οξύνονται και δηµιουργούν αναταράξεις στη διεθνή και
τοπική αγορά.
Προσπαθείτε, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, να φέρετε την
πραγµατικότητα στα µέτρα σας, αλλά αυτή δεν χωράει. Η κρίση
και οι λογαριασµοί δεν είναι δηµιούργηµα του Μητσοτάκη -κύριε
Φάµελλε, που είπατε προηγουµένως- είναι διεθνής και καθολική.
Επηρεάζει τους πάντες και καµµία κυβέρνηση δεν έχει την δυνατότητα να καλύψει στο ακέραιο τη ζηµία που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις.
Αντίθετα, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρνει προς ψήφιση διατάξεις µε γνώµονα το ατοµικό και κοινωνικό συµφέρον µακριά
από οποιαδήποτε λαϊκίστικη πολιτική. Αν θέλετε όµως, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να αναφερθούµε σε κρίση µε ονοµατεπώνυµο,
να αναφερθούµε σε εκείνη της 28ης Ιουνίου του ’15 που σε επιχειρήσεις και πολίτες επιβλήθηκε capital control, γιατί η κρίση
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εκείνη πράγµατι είχε όνοµα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Χήτας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. Αµέσως µετά θα δώσω τον λόγο στον
κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, µας αρέσει ο κοινοβουλευτικός διάλογος και ιδίως όταν αυτός είναι µεταξύ ηµών, όταν
είστε εσείς δηλαδή στο Υπουργείο. Θα θέλαµε σήµερα να σας
θέσουµε κάποια ερωτήµατα και είµαστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσετε τίποτα αναπάντητο και θα ξεκαθαρίσετε σήµερα κάποια
πράγµατα.
Κύριε Γεωργιάδη -και αναφέροµαι ιδίως σε ένα άρθρο του νοµοσχεδίου του σηµερινού που συζητάµε, το άρθρο 26- υπάρχει
αυτή τη στιγµή στο Άγιο Όρος µονάδα µεταποίησης νερού;
Υπάρχει δηλαδή ένας άνθρωπος, ο οποίος έστησε µια επιχείρηση εκεί µέσα, στο Άγιο Όρος;
Πάµε τώρα. Το Άγιο Όρος είναι αυτοδιοίκητο, έχει το αυτοδιοίκητο και τα λοιπά. Άρα ούτε ΦΠΑ ούτε άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό φορολογικό
καθεστώς.
Άρα εκ των πραγµάτων, κύριε Γεωργιάδη, µιλάµε για αθέµιτο
ανταγωνισµό. Δηλαδή ο κύριος αυτός φτιάχνει αυτό το εργοστάσιο παραγωγής νερού µέσα στο Άγιο Όρος -που θέλω κι εγώ
αύριο να ανοίξω ένα εκτός Αγίου Όρους- και έχουµε λοιπόν αθέµιτο ανταγωνισµό. Όµως, αυτό το αφήνω στην άκρη, είναι το λιγότερο από το αισχρό της υπόθεσης. Ο αθέµιτος ανταγωνισµός
είναι το λιγότερο.
Για ποιον λοιπόν η Κυβέρνηση -εγώ πάντα θα λέω «η Κυβέρνηση», δεν θα πω «το Υπουργείο»- της Νέας Δηµοκρατίας νοµοθετεί σήµερα; Πρέπει να µας πείτε για ποιον νοµοθετεί. Ποιος
είναι αυτός ο κύριος που έχει ανοίξει εργοστάσιο παραγωγής
νερού -αν έχουµε το θεό µας!- µέσα στο Άγιο Όρος; Στο Άγιο
Όρος! Εργοστάσιο παραγωγής µέσα στο Άγιο Όρος! Θα βάλετε
και ανεµογεννήτριες σε λίγο έτσι όπως το πάτε εσείς. Μέσα στο
Άγιο Όρος; Στο Περιβόλι της Παναγιάς; Μετατρέπετε τον οίκο
του Κυρίου σε οίκο εµπορίου, κύριε Γεωργιάδη! Τον οίκο του Κυρίου σε οίκο εµπορίου! Είναι φοβερό, πραγµατικά!
Ερώτηση και θέλουµε απάντηση. Υπάρχει εταιρεία τώρα, αυτή
τη στιγµή που µιλάµε, για την οποία φτιάχνετε τον νόµο αυτό σήµερα, η Κυβέρνηση, όχι εσείς προσωπικά; Υπάρχει εταιρεία αυτή
τη στιγµή που στήνει µπίζνες εκεί πάνω µε το νερό και σήµερα
νοµοθετείτε γι’ αυτή;
Νοµιµοποιείτε ουσιαστικά σήµερα, κύριε Γεωργιάδη -που στο
πρόσωπό σας βλέπω τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης αυτή τη
στιγµή- την παρανοµία; Γιατί είναι παράνοµο αυτό που κάνει αυτή
τη στιγµή! Και εσείς τι κάνετε; Φτιάχνετε τον νόµο, τον αλλάζετε,
να και το άρθρο 26 και µια χαρά!
Κύριε Γεωργιάδη και Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, στην
οποία απευθυνόµαστε ως Ελληνική Λύση, κάτω τα χέρια από το
Περιβόλι της Παναγιάς! Κάτω τα χέρια από το Περιβόλι της Παναγιάς! Για όνοµα του Θεού!
Και αφού λέτε ότι έχετε την πολιτική επιστασία του Αγίου
Όρους -έτσι λέτε και δεν διαφωνεί κανείς-, αφού ενδιαφέρεστε
και κόπτεστε τόσο πολύ, πηγαίνετε φτιάξτε τους δρόµους εκεί
για τους µοναχούς που δεν µπορούν να περπατήσουν και προσπαθεί ο κάθε ένας, ο ιδιώτης από µόνος τους βοηθάµε τους ανθρώπους αυτούς. Πηγαίνετε φτιάξτε τις υποδοµές στο Άγιο
Όρος, αφού µιλάτε για πολιτική επιστασία και µετά κάντε µπίζνα!
Διακρίνουµε κάτι. Άλλο µια Μονή για να έχει τα έσοδά της να
θέλει να κάνει κάτι εκτός Αγίου Όρους. Αυτό είναι κάτι τελείως
διαφορετικό. Θέλει ένας στη Μονή του να φτιάξει κάτι, να πάει
έξω να πουλάει κοµποσκοίνια, οτιδήποτε θέλει να κάνει. Αυτό
είναι διαφορετικό. Και είναι άλλο µέσα στο Άγιο Όρος!
Προσωπικά πάω πολύ συχνά και επισκέπτοµαι το Άγιο Όρος,
κύριε Γεωργιάδη. Ξέρουµε ότι το καραβάκι βγαίνει στη Δάφνη,
δεξιά, στα εκατό µέτρα είναι το εργοστασιάκι εκεί πέρα. Να σας
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πούµε και την επωνυµία του νερού; Περιµένουµε να µας πείτε
εσείς σήµερα αυτά: ποιος είναι ο κύριος αυτός, για ποιον νοµοθετεί η Κυβέρνηση, για ποιο λόγο βάζετε χέρι στο Άγιο Όρος και
ουσιαστικά κάνετε αυτή τη ρύθµιση και επιτρέπετε πραγµατικά θα το επαναλάβω και κλείνω εδώ αναµένοντας απαντήσεις- να
µετατρέπεται ο Οίκος του Κυρίου σε οίκο εµπορίου. Αυτά µόνο
η Νέα Δηµοκρατία τα κάνει. Απίστευτο!
Εµείς ξέρουµε ποιος είναι. Ξέρουµε τι είναι, ποιος είναι, πού
είναι ακριβώς και τι έχει κάνει και σήµερα θα θέλαµε πάρα πολύ
να µου απαντήσετε.
Τώρα, αν σκύψω εδώ πέρα, θα βρω επτά, οκτώ, εννιά «γάντια».
Τόσοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που ανέβηκαν στο
Βήµα και µας πέταξαν το γάντι σήµερα, για να παραδεχθούµε
όλοι ότι ήταν ιστορική η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο
Αµερικανικό Κογκρέσο.
Κύριε Γεωργιάδη, ο κ. Μητσοτάκης στη χθεσινή του οµιλία στο
Αµερικανικό Κογκρέσο δεν έγραψε ιστορία, κύριοι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας, όπως λέτε εσείς. Ξαναέγραψε την Ιστορία! Αυτό έκανε. Ξαναέγραψε την Ιστορία. Συνέκρινε τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του ελληνικού έθνους -ακούστε λίγο
τι έκανε!- µε τον αγώνα των Αµερικανών για την ανεξαρτησία.
Έλα, Παναγία µου, βοήθα!
Δεν ανέφερε ούτε µία φορά τη λέξη «Τουρκία», λες και είναι
λέξη ταµπού για τον Πρωθυπουργό της χώρας µας που εκείνη
την ώρα εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες! Δεν ανέφερε τη λέξη
«Τουρκία» ούτε µία φορά! Δεν είπε ούτε µία λέξη για το µείζον
θέµα της πώλησης των αµερικανικών αναβαθµισµένων F-16 και
την αναβάθµιση του υφιστάµενου τουρκικού στόλου.
Δεν αναφέρθηκε στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και
της Ιωνίας, κύριε Γεωργιάδη, από τους Τούρκους, εκατό χρόνια
µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Και διέπραξε και ένα ιστορικό ανοσιούργηµα. Συνέκρινε τους
ναζί του τάγµατος Αζόφ µε τους ήρωες µάρτυρες του Μεσολογγίου. Αν είναι ποτέ δυνατόν!
Μίλησε για την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου, χωρίς
όµως να αναφέρει ποιος. Ποιος εισέβαλε, ρε παιδιά, στην Κύπρο;
Οι Τούρκοι Μογγόλοι, αυτοί λοιπόν εισέβαλαν! Πείτε το να ακουστεί. «Η εισβολή στην Κύπρο». Ποιος; Ποιος εισέβαλε; Ποιος εισέβαλε στην Κύπρο; Μια φορά τη λέξη «Τουρκία»!
Μίλησε για υπερπτήσεις και παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο
χώρο µας. Από ποιους είναι οι υπερπτήσεις; Από τον Χατζηπετρή; Ποιος πετά εκεί πάνω; Οι Τούρκοι παραβιάζουν.
Όταν, λοιπόν, δειλιάζεις να πεις τη λέξη «Τουρκία», τότε δυστυχώς γίνεσαι επικίνδυνος. Όµως, όταν τοποθετούνταν κατά
της Ρωσίας µε µια φοβερή εχθροπάθεια, την ώρα που η χώρα
σου εξαρτάται και ενεργειακά και από το ρωσικό πετρέλαιο και
από το φυσικό αέριο, δεν µας είπε ποιος θα πληρώσει στο τέλος
το λογαριασµό. Γιατί ο λογαριασµός είναι πολύ βαρύς.
Κοιτάξτε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί ξέρω ότι πραγµατικά -αυτό
το αναγνωρίζω- και δουλεύετε πολύ και ενηµερώνεστε. Αυτό θα
το αναγνωρίσει και ο µεγαλύτερος πολιτικός σας αντίπαλος.
Όµως, όταν πλέον το έλλειµµα του ενεργειακού ισοζυγίου της
χώρας µας κινείται σε τέτοια νούµερα, κύριε Υπουργέ, είναι να
ανατριχιάζει κανείς. Κινείται, λοιπόν, µε ρυθµό 1,2 δισεκατοµµύριο µηνιαία.
Τι θα πει αυτό, αγαπητέ συνέλληνα; Θα πει ότι η χώρα µας
πληρώνει το µήνα 1,2 δισεκατοµµύριο για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες. Ολόκληρο το 2021, τον περασµένο χρόνο,
πληρώσαµε συνολικά 5,8 δισεκατοµµύρια για να καλύψουµε τις
ενεργειακές µας ανάγκες. Τώρα πλέον πληρώνουµε 1,2 δισεκατοµµύριο κάθε µήνα.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι το χρόνο είναι γύρω στα 15 δισεκατοµµύρια. Πήγαµε από τα 5 στα 15 δισεκατοµµύρια, µείον 10 δισεκατοµµύρια µέσα, αλλά να κάνουµε τους µάγκες και
επιβάλλουµε κυρώσεις και να κόβουµε τα πετρέλαια και οτιδήποτε άλλο, να µην µπορεί ο φουκαράς ο Έλληνας να εξάγει τη
γούνα του, να δεχθεί τουρίστες Ρώσους ή να πλήττεται ο φουκαράς που παράγει φρούτα, παραδείγµατος χάριν, ροδάκινα
στην Έδεσσα, στην Πέλλα, στη Βέροια ή αλλού. Τα τάνκερ µε τα
πετρέλαια µπορούν να πηγαινοέρχονται, αλλά εγώ να εξάγω τα
ροδάκινά µου απαγορεύεται. Ο Έλληνας να πεινάει, να µην µπο-
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ρεί να πληρώσει το αέριο και το ρεύµα του, επιτρέπεται!
Γιατί καλά κάνετε ως Κυβέρνηση και περιγράφετε αυτά που
θέλετε. Εσείς µιλάτε για «GOOGLE», για «AMAZON», για
«PFIZER» και άλλα, για επενδυτικό παροξυσµό. Μάλιστα. Εµείς
βλέπουµε άλλα. Εµείς βλέπουµε µια αύξηση του δείκτη τιµών και
τα λέει η ΕΛΣΤΑΤ, δεν τα λέει η Ελληνική Λύση, δεν τα λέει ο Βελόπουλος. Τι λέει η ΕΛΣΤΑΤ; Γιατί πρέπει να πούµε και πέντε
πράγµατα που δεν θα ακουστούν πουθενά. Αν περιµένει κανείς
αυτά που λέµε εδώ, τα στοιχεία που αποκαλύπτει η ΕΛΣΤΑΤ -ξαναλέω- να τα ακούσει στις ειδήσεις των 8, κάηκε. Εκεί δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει juke box «κέρµα - µιλάω». Εκεί είναι «κέρµα µιλάω» και θα πουν αυτά που θέλετε εσείς, η Κυβέρνηση, όχι
εσείς προσωπικά.
Αύξηση, λοιπόν, του δείκτη τιµών εισαγωγών στη βιοµηχανία,
κύριε Γεωργιάδη -είστε και Υπουργός Εµπορίου- 34,6%. Αυξήθηκαν οι εισαγωγές που κάνει η χώρα µας κατά 34,6%. Όταν δεν
παράγεις σαν χώρα, αυτά παθαίνεις και πεθαίνεις. Όταν δεν παράγεις τίποτα! Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και των πολιτικών
αποφάσεων που πήραµε και όλα τα υπόλοιπα που αποφασίσαµε.
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
Επίσης, άλλο στοιχείο, έχουµε µαζική έξοδο από τις ρυθµίσεις
για οφειλές στα ταµεία. Δηλαδή, χρωστάει ο Έλληνας, κάνει ρυθµίσεις. Χρωστάει ο φουκαράς την εφορία του, χρωστά τα ασφαλιστικά ταµεία του, χρωστά και κάνει κάποιες ρυθµίσεις. Βάλε
δώδεκα µήνες να δίνω 150 ευρώ το µήνα. Μάλιστα. Πάνε αυτές
οι ρυθµίσεις. Χάθηκαν πάνω από εκατόν είκοσι χιλιάδες ρυθµίσεις. Δηλαδή εκατόν είκοσι χιλιάδες συνέλληνες έχασαν τις ρυθµίσεις τους.
Σας έχω νέα! Στα 42,8 δισεκατοµµύρια τα κόκκινα χρέη των
ασφαλιστικών ταµείων. Επαναλαµβάνω: 42,8 δισεκατοµµύρια τα
κόκκινα χρέη των ασφαλιστικών ταµείων. Στα 110 δισεκατοµµύρια φτάνει το χρέος των Ελλήνων στις εφορίες. Επαναλαµβάνω:
110 δισεκατοµµύρια! Μιλάµε για απίστευτα ποσά και εσείς µιλάτε για µείωση ανεργίας, για ανάπτυξη, για αύξηση καταθέσεων, για χίλια δυο.
Οι Έλληνες χρωστάνε 123 δισεκατοµµύρια στους διαχειριστές
των κόκκινων δανείων. Κόλαση! Κόλαση κανονική! Και εσείς µιλάτε, όπως σας είπα και πριν, για αύξηση καταθέσεων, για αύξηση µισθών. Δώσατε 50 ευρώ στον κατώτατο µισθό.
Με τον πληθωρισµό όχι στο 10,2% -γιατί αυτό είναι ο µέσος
όρος, στις µεσαίες, µικροµεσαίες τάξεις ο µέσος όρος του πληθωρισµού είναι 20%- µιλάµε για αφαίµαξη! Μιλάµε ότι η χερούκλα µπαίνει µέσα στην τσέπη του Έλληνα και του παίρνει τα
λεφτά! Ποια 50 ευρώ δώσατε στον χαµηλότερο µισθό;
Μιλάτε για επενδυτικούς παραδείσους, λέτε ότι έχει µετατραπεί η Ελλάδα σε επενδυτικό παράδεισο, λέτε για µείωση της
ανεργίας. Και σας ακούν έξω και λένε ότι «Καλά, αυτοί οι άνθρωποι πού ζουν; Άλλα βλέπουµε εµείς;».
Και για όλα φυσικά φταίει ο πόλεµος. Εννοείται ότι φταίει ο
πόλεµος, ποτέ εσείς, η Κυβέρνηση, µε τις σωστές επιλογές της.
Πάντα φταίει ο πόλεµος, φταίει η πανδηµία, φταίνε τα lockdown.
Tα 44 δισεκατοµµύρια που δανειστήκαµε και τα ρίξαµε σε ένα
«βαρέλι χωρίς πάτο» είναι πολιτική επιλογή;
Η Κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη, επειδή είστε άνθρωπος της
πιάτσας, του εµπορίου -µπορεί να το θέλετε κι εσείς, αλλά να
µην µπορείτε να το κάνετε πράξη- οφείλει να µειώσει τουλάχιστον τον ΦΠΑ. Εµείς δεν βγαίνουµε να λέµε για «λεφτόδεντρα»
ούτε λέµε ότι «µειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης». Ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης είναι στα 0,70 λεπτά το λίτρο. Σε ένα λίτρο
καύσιµο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 0,70 λεπτά. Όσο και
να πάει η βενζίνη, και 10 ευρώ να πάει το λίτρο, 0,70 είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
Τι λέµε, όµως; Μειώστε τον ΦΠΑ, για να µην υπάρχει δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Γιατί αυτή τη στιγµή, είτε το θέλει είτε όχι η Κυβέρνηση, αισχροκερδεί εις βάρος των Ελλήνων. Δηλαδή, όταν
ένα προϊόν έκανε 10 ευρώ, το κράτος έπαιρνε 2,4 ευρώ. Τώρα
που κάνει 20 ευρώ, παίρνει 4,8 ευρώ. Είναι απλά πράγµατα. Μειώστε τον ΦΠΑ στα βασικά τρόφιµα τουλάχιστον, τα καύσιµα, τα
γεωργικά εφόδια, να µην αισχροκερδεί η Κυβέρνηση εις βάρος
των Ελλήνων τώρα που δεν µπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Τουλάχιστον τώρα να µειώσουµε τον ΦΠΑ. Μπορούµε να το κά-
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νουµε, δεν είναι ανέφικτο µέτρο, ούτε θα έχει έλλειµµα δηµοσιονοµικό.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προβλέπεται στον προϋπολογισµό. Εγώ το καταλαβαίνω. Λες ότι «θα εισπράξω αυτά, έχω να
πληρώσω αυτά». Το καταλαβαίνω. Μην τον πειράζετε. Τον ΦΠΑ
τουλάχιστον. Μπορείτε, κάντε το.
Έρχεται το Υπουργείο Οικονοµικών και λέει «τέλος σε νέες παροχές και επιδόµατα». Φυσικά! Δεν γίνεται συνέχεια επιδόµατα
και παροχές. Τα δανεικά κάποια στιγµή τελειώνουν. Τώρα ήρθε
η ώρα του «λογαριασµού». Τα 43 δισεκατοµµύρια που δανειστήκαµε τώρα που η οικονοµία τα χρειάζεται δεν τα έχουµε. Τώρα
που τα ταµεία είναι άδεια δεν τα έχουµε.
Και τι κάνουµε εµείς; Κλείνω µε αυτό, γιατί είναι ανατριχιαστικό
πραγµατικά. Μιλάµε για έναν λαό που πέρασε τόσα, µε τα αχρείαστα lockdown, µε ασκήσεις πανικού «όλοι µέσα, όλοι έξω,
φόρα, µην φοράς, κάνε αυτό, κάνε εκείνο».
Αναφέροµαι στο σχέδιο της Ευρώπης, που είναι και πολύ µάγκας, µε τις κυρώσεις της έναντι της Ρωσίας ή του πολέµου και
τη στάση που παίρνει. Αλλά, η Ευρώπη πεθαίνει, το ρούβλι µια
χαρά ανεβαίνει. Οι Αµερικανοί κονοµάνε, οι Ρώσοι κονοµάνε,
εµείς βογκάµε, αλλά είµαστε µε τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Με τη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτός που κοιτάει τον
τόπο του, που κοιτάει την πατρίδα του και τους συµπολίτες του,
τους συνέλληνες.
Ακούστε το σχέδιο της Κοµισιόν. Φοβερά σαΐνια οι τύποι. Πώς
δεν το σκεφτήκαµε εµείς; Τι θα κάνουµε τώρα; Για να εξοικονοµούµε ενέργεια θα περνάµε κάποιες ηµέρες χωρίς αυτοκίνητο:
«Τι να το κάνεις το αυτοκίνητο; Γιατί οδηγείς το αυτοκίνητο; Θα
είσαι µέσα». Ασκήσεις πανικού: «Θα είσαι µέσα. Απαγορεύεται
το αυτοκίνητο. Θα µειωθεί το όριο ταχύτητας. Μην πατάτε το
γκαζάκι. Είστε και βαρυπόδαροι στην Ελλάδα. Με το γκαζάκι πατηµένο καίτε καύσιµα. Γιατί; Όχι». Θα έχουµε και θέρµανση στο
µισό σπίτι. Θα µαζεύεται η οικογένεια στο σαλόνι, θα ανάβουµε
το ένα σώµα. Θα πηγαίνουµε για ύπνο, θα ανάβουµε το άλλο
σώµα. Έτσι θα µάθουµε να είµαστε.
Αυτό είναι το σχέδιο της Κοµισιόν απέναντι στον Αρµαγεδδώνα
που έρχεται και απέναντι στις πολιτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αυτό είναι το σχέδιό σας; Σηκώνω τα χέρια
ψηλά!
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω, για να κυλήσει και η διαδικασία.
Θα θέλαµε ως προς το πρώτο κοµµάτι τουλάχιστον, την αναφορά µας για την µπίζνα που στήνεται στο Άγιο Όρος, -µε «αι»,
όχι εσείς- από έναν συγκεκριµένο άνθρωπο και έρχεστε σήµερα
και νοµιµοποιείτε την παρανοµία ως Κυβέρνηση και του δίνετε
άδεια να µας απαντήσετε για ποιον κάνετε τη ρύθµιση αυτή, γιατί
µετατρέπετε το Άγιο Όρος, τον οίκο του Κυρίου, σε οίκο εµπορίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον πρώτο λόγο
έχει τώρα ο κ. Μαραβέγιας Κωνσταντίνος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, αναγκάζοµαι να τροποποιήσω ελαφρώς
την αρχή της οµιλίας µου, γιατί µου φάνηκε εξαιρετικά µικροπρεπής η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης και ο σχολιασµός του και η γενικότερη στάση του
απέναντι στην ιστορική οµιλία του Πρωθυπουργού.
Μάλλον η Ελληνική Λύση φοβάται ότι το κοµµατικό της κοινό
µετατοπίζεται προς την Νέα Δηµοκρατία, γιατί ολόκληρος ο ελληνικός λαός χθες άλλα αντιλήφθηκε. Αντιλήφθηκε ότι η συνάντηση Μητσοτάκη - Μπάιντεν και η χθεσινή ιστορική οµιλία του
Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο επιβεβαίωσαν αυτό που όλοι βλέπουµε τα τελευταία χρόνια, ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει στη διεθνή σκηνή ως ένας αξιόπιστος εταίρος µε καθαρές απόψεις και
µε καθαρές πολιτικές αρχές.
Είναι µια χώρα που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα
και ασφάλεια µέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνο-πολιτικό
περιβάλλον. Την ώρα που µεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Πολωνία, βιώνουν τις άµεσες συνέπειες του πολέµου στην Ουκρα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νία, την ώρα που σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φινλανδία, αισθάνονται την απειλή να αγγίζει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν ολιγωρεί. Κάνει αυτό που πρέπει, στηρίζοντας
χωρίς επιφυλάξεις τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, χωρίς παζάρια σε
βάρος της διεθνούς ασφάλειας ή εκβιασµούς, όπως κάνει η
Τουρκία.
Η πατρίδα µας είναι µια δηµοκρατία που στέκεται στο πλευρό
όλων των δηµοκρατιών όταν απειλούνται από οποιοδήποτε αυταρχικό καθεστώς. Και αυτό ήταν το κορυφαίο µήνυµα της χθεσινής οµιλίας του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, ένα µήνυµα µε
πολλούς αποδέκτες και ιδιαίτερα τους αυταρχικούς εκείνους
ηγέτες που δρουν αναθεωρητικά, προσπαθώντας να αναστήσουν αυτοκρατορίες περασµένων εποχών.
Είναι ξεκάθαρο πως τέτοιοι επιθετικοί σχεδιασµοί και απονενοηµένες απόπειρες δεν έχουν καµµία θέση στη σύγχρονη
εποχή, γιατί είναι απλά ιστορικά ξεπερασµένοι και είναι εκ των
προτέρων βέβαιο ότι θα αποβούν σε βάρος των αυταρχικών εµπνευστών τους, οι οποίοι θα βρουν µπροστά τους ένα τείχος ανάσχεσης που υψώνουν αργά, αλλά σταθερά όλες οι φιλελεύθερες
δηµοκρατίες.
Κύριε Πρόεδρε, εδώ είναι επίσης πολύ σηµαντικό να επισηµάνουµε πως στις Ηνωµένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
πέραν της σηµερινής διεθνούς συγκυρίας, µίλησε κυρίως για την
αισιόδοξη Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μια ευρωπαϊκή χώρα µε τεράστιες δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης. Μια χώρα µε αυτοπεποίθηση, που διαρκώς εξελίσσεται, αξιοποιώντας δυναµικά
και ευκαιρίες και διαθέσιµους πόρους. Μια χώρα που ανακάµπτει
και προοδεύει και πλέον προσελκύει µεγάλες επενδύσεις, παραµένοντας ανοιχτή και σε νέες διεθνείς συνεργασίες.
Αυτό δείχνει και η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης για
τα data centers, που επιβεβαιώνει και το φιλοεπενδυτικό πνεύµα
αυτής της Κυβέρνησης και τους ανοιχτούς ορίζοντες για την
εθνική µας οικονοµία στην µετά τον κορωνοϊό εποχή.
Κύριε Υπουργέ, το συζητούµενο νοµοσχέδιο δεν εξαντλείται
φυσικά στις τροπολογίες και αποτελεί µια αυτοτελή προσπάθεια
του Υπουργείου Ανάπτυξης να αντιµετωπίσει ένα µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, αυτό της ακρίβειας, ένα πρόβληµα που σίγουρα
ξεκίνησε πέρυσι µε την αύξηση των διεθνών τιµών στα καύσιµα,
αλλά εντάθηκε πολύ τους τελευταίους µήνες λόγω του πολέµου
στην Ουκρανία. Και βέβαια, τα υψηλά επίπεδα πληθωρισµού στη
χώρα µας δεν διαµορφώνονται µόνο από τις διεθνείς εξελίξεις.
Οφείλονται εν µέρει και σε παθογένειες της ελληνικής αγοράς,
µε βασικότερη αυτή της κερδοσκοπίας και των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών.
Και εδώ ακριβώς έρχεται, κύριοι συνάδελφοι, να παρέµβει το
νοµοσχέδιο, µε την ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2161
του 2019 για την προστασία των καταναλωτών.
Πριν όµως τοποθετηθώ για τις επιµέρους διατάξεις, θα ήθελα
να βάλω και τον εξής προβληµατισµό, που αφορά κυρίως τους
πολίτες που µας ακούν και που δυστυχώς πλήττονται από την
ακρίβεια. Είναι προφανές ότι όλα τα κόµµατα της Βουλής οφείλουµε να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για την αντιµετώπιση του
πληθωρισµού. Είναι εξίσου προφανές πως ένα εργαλείο για
αυτόν τον σκοπό είναι ο αυστηρότερος έλεγχος της αγοράς, κάτι
στο οποίο συµβάλλει η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης.
Αυτό που δεν είναι προφανές -και για µένα αγγίζει και τα όρια
του ακατανόητου- είναι η άρνηση της Αντιπολίτευσης να στηρίξει
αναφανδόν µια προσπάθεια που σίγουρα θα βοηθούσε στον περιορισµό φαινοµένων κερδοσκοπίας.
Τι µπορεί να σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι υπάρχουν σε αυτή την
Αίθουσα κόµµατα που προστατεύουν τους κερδοσκόπους ή µάλλον ότι υπάρχουν ανεύθυνοι πολιτικοί που αρνούνται το προφανές καθήκον να προστατεύσουν την κοινωνία απλά για να φανεί
ότι διαφοροποιούνται από τη Νέα Δηµοκρατία ή ακόµα χειρότερα ότι αντιπολιτεύονται την Κυβέρνηση σε ένα θέµα που δεν
επιτρέπει την αντιπολίτευση σε βάρος της τσέπης και των δικαιωµάτων των Ελλήνων καταναλωτών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο δράσεων της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της ακρίβειας, όπως ο έλεγχος των αποθεµάτων
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ειδών πρώτης ανάγκης στις αποθήκες των χονδρεµπόρων, η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά µέσω της ΔΙΜΕΑ, η αντιµετώπιση αθέµιτων εµπορικών πρακτικών από την Επιτροπή
Ανταγωνισµού, αλλά και το κούρεµα των κερδών των ενεργειακών επιχειρήσεων µέσα από τη σχεδιαζόµενη έκτακτη φορολόγησή τους, σε συνδυασµό µε την επιδότηση του αυξηµένου
κόστους ενέργειας µε σχεδόν 4 δισεκατοµµύρια ευρώ για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Στο ίδιο πνεύµα, ο κ. Γεωργιάδης φέρνει αυτή τη φορά και µια
σειρά νέων διατάξεων για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών. Οι περισσότερες από αυτές τις διατάξεις αφορούν τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και τα
δικαιώµατα των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Επίσης,
περιλαµβάνονται διατάξεις για την αναγραφή τιµών οι οποίες αυξάνουν την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς
ισχυρισµούς και ταυτόχρονα ενισχύονται οι επιβαλλόµενες κυρώσεις σε επιχειρήσεις µε την αυστηροποίηση του πλαισίου των
προστίµων, ειδικά για εκτεταµένες παραβάσεις που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην τσέπη των πολιτών ή για την αντιµετώπιση
περιπτώσεων υποτροπής των παραβατικών επιχειρηµατιών.
Κύριε Πρόεδρε, το ερώτηµα που τίθεται -και σωστά- από τους
καταναλωτές είναι εάν µε αυτά τα µέτρα κερδίζουµε τον πόλεµο
της ακρίβειας. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για µια ακόµα µάχη
µέσα σε έναν πόλεµο που, δυστυχώς, ακόµη συνεχίζεται και, δυστυχώς, δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί οι ρίζες του
προβλήµατος είναι διεθνείς και δεν αφορούν µόνο τη χώρα µας.
Αυτό που µπορεί και βεβαίως πρέπει να αφορά τη χώρα µας
είναι ο περιορισµός -αν όχι- η εξάλειψη του φαινοµένου και κάτι
τέτοιο θα ήταν ανεδαφικός λαϊκισµός και, βεβαίως, δεν έχει
καµία σχέση µε τη Νέα Δηµοκρατία. Η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι
ΣΥΡΙΖΑ για να λέει ότι θα καταργήσει διάφορα τέλη και φόρους
όπως ο ΕΝΦΙΑ κι όταν έρχεται στην εξουσία όχι µόνο να µην τους
καταργεί, αλλά και να αρχίσει µια άνευ προηγουµένου φορολεηλασία που κράτησε σχεδόν πέντε χρόνια.
Ο λαός γνωρίζει ποιο κόµµα µείωσε φόρους, εισφορές και
ποιο κόµµα στη Βουλή έφερε το Χρηµατιστήριο Ενέργειας, αλλά
σήµερα πάσχει από αµνησία. Επειδή, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία
δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και επειδή ο ελληνικός λαός τα θυµάται όλα
αυτά σας καλούµε, έστω την τελευταία στιγµή, εκεί στην Αντιπολίτευση να αναθεωρήσετε τη στάση σας και να στηρίξετε, χωρίς
αστερίσκους, ένα νοµοσχέδιο που προστατεύει τα συµφέροντα
όλων των Ελλήνων καταναλωτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο κ. Στέφανος Γκίκας από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο η Υφυπουργός, κ.
Ζαχαράκη για να υποστηρίξει την τροπολογία της.
Κύριε Γκίκα, έχετε τον λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά
ακούω µε λύπη αυτά τα µικρόψυχα σχόλια της Αντιπολιτεύσεως,
µείζονος και ελάσσονος, γι’ αυτή την κεφαλαιώδους σηµασίας
επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, στις
Ηνωµένες Πολιτείες, στις επαφές τις οποίες είχε.
Θεωρώ, παρακολουθώντας δεκαετίες τώρα την πολιτική ζωή
και την επαφή που είχε η χώρα µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες,
ότι ήταν ίσως η πιο επιτυχηµένη επίσκεψη Έλληνος Πρωθυπουργού, που τουλάχιστον θυµάµαι εγώ, στην Ουάσιγκτον, που προώθησε όλα τα θέµατα της αµοιβαίας συνεργασίας Ελλάδος και
Ηνωµένων Πολιτειών και κυρίως προώθησε τα εθνικά συµφέροντα. Αυτά τα οποία είπε στην ιστορική, πράγµατι, οµιλία του,
η οποία χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους Αµερικανούς ως µία
από τις πιο ουσιαστικές, µεστές οµιλίες αρχηγών κρατών στην
ιστορία της Βουλής των Ηνωµένων Πολιτείων, νοµίζω ότι πράγµατι κάνουν όλους τους Έλληνες υπερήφανους.
Βεβαίως, όλο το πλέγµα αυτών των θεµάτων που ανέπτυξε
στις επαφές του στις Ηνωµένες Πολιτείες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο
Υπουργός Άµυνας, η είδηση για τα F35 -η οποία για µένα είναι
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κορυφαίας σηµασίας είδηση, διότι µπορεί από το 2028 να έρθουν
στη χώρα, αλλά ανεβαίνουµε επίπεδο- και η είδηση ότι η «LOCKHEED MARTIN» επενδύει στην ελληνική αεροπορική βιοµηχανία
πιο ενεργά, νοµίζω ότι είναι ζητήµατα τα οποία πραγµατικά µας
κάνουν όλους υπερήφανους και ισχυροποιούν ακόµα περισσότερο την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάµεων και την ισχύ
της χώρας γενικότερα.
Έρχοµαι, όµως, σε αυτό το σηµαντικό θα έλεγα νοµοσχέδιο,
διότι πραγµατικά εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούµε, βεβαίως, ότι από το
2019 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δίνει µεγάλη έµφαση στη
σωστή λειτουργία της αγοράς και στην πάταξη των κερδοσκοπικών πρακτικών.
Σε αυτό το πλαίσιο συστάθηκε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, η ΔΙΜΕΑ, στελεχώθηκε, οργανώθηκε, εξοπλίστηκε
µε τα κατάλληλα µέσα και σήµερα παράγει ένα µετρήσιµο και
ουσιαστικό έργο. Αυτό µεταφράζεται στην επιβολή σηµαντικών
προστίµων. Θυµίζω ότι τα πρόστιµα έφτασαν τις 280.000 ευρώ
µέχρι τον Απρίλιο, ενώ για τη µη εφαρµογή των κανόνων ρύθµισης της αγοράς έχουν επιβληθεί πρόστιµα που αγγίζουν τις
900.000 ευρώ και αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία.
Η οδηγία 2161/2009, λοιπόν, τροποποιεί συνολικά τέσσερις
παλαιότερες οδηγίες, ενδυναµώνει και διευρύνει τη νοµοθεσία
για την προστασία των καταναλωτών. Το ευρωπαϊκό κείµενο το
οποίο συντάχθηκε σε συνέχεια ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε
το 2016 και το 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νοµίζω ότι από
όλους έχει γίνει αποδεκτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και γι’ αυτό έπρεπε να γίνει ενσωµάτωση στη δική µας νοµολογία.
Η οδηγία, λοιπόν, προβαίνει σε τροποποιήσεις που αποσκοπούν στην επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων και στην αποτελεσµατικότερη επιβολή τους σε διασυνοριακές παραβιάσεις, ενώ
θεσπίζει περισσότερη διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών και στις επιγραµµικές, δηλαδή στις online αγορές, οι οποίες
έχουν αποκτήσει πλέον ένα σηµαντικό ρόλο και το βλέπουµε
αυτό κάθε µέρα στη ζωή µας.
Παράλληλα, θεσπίζονται κανόνες για την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πρακτικές πώλησης και µάρκετινγκ. Τροποποιούνται έτσι, µεταξύ άλλων, οι διατάξεις για την
προστασία του καταναλωτή από παραπλανητική ενηµέρωση σχετικά µε τη µείωση τιµών ώστε να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο
των ψευδώς διογκωµένων τιµών αναφοράς. Η αναφερόµενη
προηγούµενη τιµή οφείλει πλέον να είναι η χαµηλότερη των τελευταίων τριάντα ηµερών.
Προβλέπεται, επίσης, η επιβολή σηµαντικών κυρώσεων για ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια εκπτώσεων ή προσφορών. Παραπλανητική πρακτική θεωρείται πλέον
και η πώληση ενός προϊόντος µε το ίδιο όνοµα, αλλά µε διαφορετικά χαρακτηριστικά σε περισσότερα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ένα αγαθό οφείλει και πρέπει να έχει την ίδια ποιότητα,
σύνθεση ή περιεχόµενο όπου και αν προσφέρεται.
Στις online αγορές ο καταναλωτής πρέπει να έχει σαφή ενηµέρωση για την εταιρεία που παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι προς πώληση. Πρέπει να γνωστοποιείται, δηλαδή,
ο λεγόµενος «τρίτος», η πλατφόρµα δηλαδή που πραγµατοποιεί
την εµπορική πράξη. Παράλληλα, πρέπει να παρέχονται τα κριτήρια και οι παράµετροι βάσει των οποίων κατατάσσονται τα
αγαθά που παρουσιάζονται στις πλατφόρµες σε συνέχεια της
σχετικής αναζήτησης που κάνουµε. Θα πρέπει, δηλαδή, να δηλώνεται αν η κατάταξη γίνεται, παραδείγµατος χάριν, βάσει
τιµής, αξιολόγησης από άλλους καταναλωτές ή κατόπιν διαφήµισης επί πληρωµή.
Θεσπίζεται, επίσης, ως παραπλανητική πρακτική η ανάθεση
καταχώρισης ψευδών αξιολογήσεων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι
αξιολογήσεις αποτελούν, άλλωστε, για πολλούς καταναλωτές
σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή ή µη ενός προϊόντος.
Για την ορθότερη διαχείριση του φαινοµένου, όπου χρήστες
βλέπουν διαφορετικές τιµές για το ίδιο προϊόν, θεσπίζεται η υποχρέωση ενηµέρωσης αν η τιµή έχει εξατοµικευτεί αυτόµατα
βάσει του προφίλ ή της διαδικτυακής συµπεριφοράς του καταναλωτή.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, εισάγονται ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή κυρώσεων, όπως είναι η βαρύτητα ή η διάρκεια της παράβασης, τα
οφέλη που είχε ο πωλητής-προµηθευτής από αυτή, η επανάληψη
της παραβατικής συµπεριφοράς και η επιβολή κυρώσεων από
άλλα κράτη-µέλη κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου
έχουν προφανώς άµεσο αντίκτυπο στην καθηµερινότητα των καταναλωτών. Η εφαρµογή των διατάξεων αποκτά ιδιαίτερα από
την παρούσα χρονική περίοδο βαρύνουσα σηµασία λόγω ακριβώς της ακρίβειας. Οφείλουµε να στηρίζουµε κάθε ρύθµιση που
προστατεύει τον πολίτη από παραπλανητικές συµπεριφορές. Γι’
αυτό και θα πρέπει και το παρόν νοµοσχέδιο -που, άλλωστε, ενσωµατώνει ευρωπαϊκή οδηγία- να υπερψηφιστεί από όλο το
Σώµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα η Υφυπουργός Τουρισµού, η κ. Σοφία Ζαχαράκη, για να υποστηρίξει την τροπολογία µε αριθµό 1307.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Θέλετε να µιλήσετε από τη
θέση σας ή από το Βήµα;
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Τουρισµού): Θα µιλήσω
από τη θέση µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σηµερινή ευκαιρία να φέρουµε δύο πολύ σηµαντικά άρθρα, µία νοµοτεχνική και µια
ακόµα σηµαντική τροπολογία από το Υπουργείο Τουρισµού.
Στέκοµαι ιδιαίτερα στο άρθρο 1, το νέο πρόγραµµα «Τουρισµός για Όλους» και απευθύνοµαι σε όλες τις Βουλευτές και
τους Βουλευτές που βρίσκονται εδώ ή µας παρακολουθούν.
Είναι µια σηµαντική εξέλιξη. Νοµίζω ότι και το Υπουργείο Τουρισµού τα τελευταία δύο χρόνια κατέθεσε τη δική του προσπάθεια
στη στήριξη του εγχώριου τουρισµού µε το πρόγραµµα «Τουρισµός για Όλους». Εντοπίσαµε την πρώτη χρονιά τα προβλήµατα,
διευκολύνουµε τη χρήση, το κάναµε πιο ευέλικτο. Παρέµεινε,
όµως, γραφειοκρατικό σε σχέση µε αυτό το οποίο φέρνουµε σήµερα.
Είµαστε, όµως, ιδιαίτερα περήφανες και περήφανοι που πάνω
από διακόσιες χιλιάδες άτοµα αξιοποίησαν τα τελευταία δύο
χρόνια το πρόγραµµα «Τουρισµός για Όλους» σε όλη την Ελλάδα. Πετύχαµε αυτή την απαραίτητη γεωγραφική διάχυση και
βέβαια, σε µεγαλύτερη χρονική διάρκεια, που έχουν ανάγκη όλα
τα µέρη, όχι µόνο οι κλασικοί, φωτισµένοι, αν θέλετε, τουριστικοί
προορισµοί, αλλά κάθε σηµείο της Ελλάδος, το οποίο, ειδικά σε
αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδηµίας, χρειάζεται να ενισχυθεί
και µε το τουριστικό προϊόν.
Σήµερα, λοιπόν, που βλέπουµε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα θετικές
προοπτικές για αυτή τη σεζόν µέσα σε δύσκολο συγκείµενο, σε
µια συνθήκη την οποία καθορίζει και η ενεργειακή και η οικονοµική κρίση και ο συνεχιζόµενος πόλεµος, εµείς είµαστε εδώ, το
Υπουργείο Τουρισµού, κάνοντας επέκταση του προγράµµατος
µε ένα νέο πρόγραµµα, για να είµαι πιο ακριβής, «Τουρισµός για
Όλους», το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά που θα σας περιγράψω. Από το πρόγραµµα ΕΠΑ δίνονται 30 εκατοµµύρια. Το
επεκτείνουµε και µπορούµε να κάνουµε χρήση του «Τουρισµός
για Όλους» για τα επόµενα τρία χρόνια.
Επίσης, γίνεται πολύ πιο ευέλικτο µε τη Freedom Pass µορφή
που πλέον ξέρουν οι πολίτες, έχουν χρησιµοποιήσει και έχει ένα
επιπλέον χαρακτηριστικό: Πληρώνεται άµεσα ο επιχειρηµατίας.
Διότι ξέρω ότι σίγουρα από τις περιοχές σας σας έχουν µεταφέρει τον προβληµατισµό για τις αποπληρωµές. Δεν θέλουµε να
καθυστερούµε τις πληρωµές στους δικαιούχους. Δεν θέλουµε
να καθυστερούµε τις πληρωµές στους παρόχους, οι οποίοι µας
στήριξαν τα τελευταία δύο χρόνια.
Σε όλους, λοιπόν, τους πολίτες µε ατοµικό εισόδηµα 16.000
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ευρώ, οικογενειακό εισόδηµα 28.000 ευρώ, συν 1.500 ευρώ ανά
παιδί. Αυτά θα διευθετηθούν, ούτως ή άλλως, δευτερογενώς
στην κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί. Θα δώσουµε για
ακόµα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, να στηρίξουν τον εγχώριο τουρισµό.
Όπως είπα, περαιτέρω λεπτοµέρειες θα δοθούν σε δεύτερο
χρόνο µε την κοινή υπουργική απόφαση. Κρατήστε, όµως, ότι τα
Υπουργεία είναι εδώ, όπως και το Υπουργείο Εργασίας µε το
Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού. Όπως αυτή τη στιγµή και ο
Υπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, οποίος φέρνει ένα ειδικό Pass
για τη βόρεια Εύβοια και τη Σάµο, για ενίσχυση των περιοχών
αυτών οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα, ερχόµαστε και εµείς σε
όλη την Ελλάδα να ενισχύσουµε µε το νέο πρόγραµµα, το οποίο
ευελπιστούµε, όπως είπα, να προσδώσει και αυτό σε καλύτερες
επιδόσεις για τον τουρισµό, επιδόσεις που αξίζει όλη η χώρα
µας.
Επιπλέον, άρθρο της τροπολογίας που είναι πολύ σηµαντικό:
Επέκταση του προγράµµατος µετεκπαίδευσης για τους ανέργους και τους εποχικά εργαζοµένους στον τουρισµό. Είναι ένα
πολύ σηµαντικό πρόγραµµα, το οποίο τρέχει από το Υπουργείο
Τουρισµού από το 1980. Πρέπει να σας πω ότι αυτό έληγε το
2022 και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και τη
Γενική Γραµµατέα του Υπουργείου µας που µπορέσαµε να καταφέρουµε να επεκτείνουµε αυτό το πρόγραµµα µέχρι το 2025.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι πέντε βασικές ειδικότητες, αλλά και µια
καινούργια, την οποία εισάγουµε στο θέµα της λουτροθεραπείας, θα δοθούν σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος και θέλουµε
να γίνει και αυτό ένα επιπρόσθετο πρόγραµµα ενίσχυσης δεξιοτήτων των υπαλλήλων, των ανθρώπων οι οποίοι στήριξαν και
αυτοί και στηρίζουν τον ελληνικό τουρισµό. Αυτό θα έρθει να
προστεθεί και σε ένα ευρύτερο πρόγραµµα.
Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ενηµερώσω τη Βουλή ότι ήδη σχεδιάζουµε ένα πρόγραµµα 46 εκατοµµυρίων ευρώ για την ανάπτυξη - αναβάθµιση δεξιοτήτων σε ανέργους και εποχικά
εργαζοµένους από το Ταµείο Ανάκαµψης. Θα τρέξει από το
2023. Θα αφορά είκοσι χιλιάδες άτοµα σε οµάδες των πέντε χιλιάδων ατόµων ανά τέσσερις περιόδους µετεκπαίδευσης.
Προσπαθούµε, λοιπόν, µε πολύ σαφείς κινήσεις να βελτιώσουµε και την τουριστική εκπαίδευση την οποία παρέχουµε και
βέβαια και τα προγράµµατα µετεκπαίδευσης, κατάρτισης και
επανακατάρτισης, τα οποία οφείλουµε στον κόσµο του τουρισµού, για να µιλάµε για αυξηµένη ποιότητα.
Τελευταία τροπολογία πέραν της νοµοτεχνικής, την οποία
είµαι σίγουρη ότι έχετε, ούτως ή άλλως, µελετήσει, αφορά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που κινδυνεύουν µε σφράγιση-διακοπή
της λειτουργίας τους λόγω καθυστερήσεων που παρατηρούνται
στην ολοκλήρωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Τι κάνουµε; Προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σφράγισης των ξενοδοχείων και µάλιστα, εν µέσω τουριστικής περιόδου
λόγω έλλειψης ΑΕΠΟ, τίθεται προθεσµία δύο ετών στα υφιστάµενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα για την προσκόµιση ΑΕΠΟ
στην αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ειδικού Σήµατος
Λειτουργίας.
Επίσης, τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα που είναι αδειοδοτηµένα διατηρούν το ειδικό σήµα λειτουργίας ακόµα και αν από
το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τη χορήγηση του ειδικού σήµατος λειτουργίας και έχουν κατατεθεί στην
αρµόδια υπηρεσία ελλείπει η ΑΕΠΟ, υπό την προϋπόθεση βέβαια
ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτηµα για την έκδοσή της από την
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί -παρακαλώ, προσέξτε το- εντός τεσσάρων µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
Τελευταία, σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα που διέθεταν
ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο είχε ανακληθεί λόγω έλλειψης
ΑΕΠΟ επαναχορηγείται το ειδικό σήµα λειτουργίας που ανακλήθηκε, πάλι υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήµατος στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, πάλι εντός τεσσάρων
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Αντιµετωπίζουµε, λοιπόν, ζητήµατα λειτουργικότητας υφιστάµενων ξενοδοχειακών καταλυµάτων τα οποία σχετίζονται µε την
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κτηριακή επέκταση νοµίµως υφιστάµενων κτηρίων, αλλά και την
προσκόµιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων µε τη
χορήγηση του ειδικού σήµατος λειτουργίας.
Συγκρατήστε αυτό, σεβαστοί Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου: Δεν θα σταµατήσουµε να εξαντλούµε τα περιθώρια στήριξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µε ποιοτικά
χαρακτηριστικά, µε όρους βιωσιµότητος, το οποίο αφορά όλη
την Ελλάδα και µάλιστα και πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή
να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσας ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας
των συναδέλφων Βουλευτών κ. Ραλλίας Χρηστίδου και κ. Ανδρέα
Μιχαηλίδη.
Για την πρώτη υπόθεση της κ. Ραλλίας Χρηστίδου ψήφισαν συ-
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νολικά 248 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 10 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 238 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για τη δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, εψήφισαν συνολικά 247 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 99 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 148 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζουµε τώρα επί του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε πρώτο οµιλητή τον
κ. Ιωάννη Ανδριανό από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
πριν εισέλθω στο καθ’ εαυτό ζήτηµα της σηµερινής συνεδρίασης
να αναφερθώ στην ιστορική χθεσινή οµιλία του Πρωθυπουργού
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η πολιτική είναι απλώς και µόνο ζήτηµα µιας ψυχρής στάθµισης συµφερόντων. Βεβαίως, τα συµφέροντα του κάθε κράτους παίζουν πολύ σηµαντικό, µπορώ να πω,
τον πρωτεύοντα ρόλο, αλλά στη βάση των κοινών συµφερόντων,
βρίσκεται η κοινή αντίληψη για τις αξίες που διέπουν και σηµατοδοτούν την ατοµική και συλλογική ζωή.
Μακροπρόθεσµα, το συλλογικό «εµείς» είναι αυτό που προσδιορίζει τις σχέσεις και τις προτεραιότητες µεταξύ των λαών και
των εθνών. Με την οµιλία του ο Πρωθυπουργός ανέδειξε εµφαντικά αυτήν ακριβώς τη διάσταση. Μια εταιρική και συµµαχική
σχέση δεν έχει βάθος αν δεν θεµελιώνεται επάνω σε µια ισχυρή
συναντίληψη των θεµελιωδών αξιών.
Ο καιροσκοπισµός, ο ιστορικός αναθεωρητισµός, η διαρκής
προσπάθεια εκβιασµού παραχωρήσεων, ακόµη και σε ζητήµατα
αρχής και δικαίου, εν τέλει υπονοµεύουν την εµπιστοσύνη πάνω
στην οποία σφυρηλατούνται οι ειλικρινείς και αποτελεσµατικές
συµµαχίες και εδώ η αντίστιξη είναι ηχηρή. Από τη µια πλευρά,
η ξεκάθαρη θέση της Ελλάδας ως θεµατοφύλακας της φιλελεύθερης δηµοκρατίας των δυτικών αξιών που γεννήθηκαν σε αυτόν
τον τόπο του Διεθνούς Δικαίου. Από την άλλη, ο καιροσκοπισµός
της Τουρκίας που απειλεί να µπλοκάρει την είσοδο της Σουηδίας
και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τη Σουηδία και την
Φινλανδία ότι υποθάλπουν την τροµοκρατία. Η Τουρκία που µε
τον έναν ή τον άλλον τρόπο αµφισβητεί τα σύνορα µε όλους ουσιαστικά τους γείτονές της, που συνεχίζει την κατοχή στο βόρειο
τµήµα της Κύπρου. Κάποιοι, µη βρίσκοντας τι άλλο να πουν για
την άκρως επιτυχηµένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, έσπευσαν να πουν ότι η επίκληση
των κοινών δηµοκρατικών και φιλελεύθερων αξιών δεν έχει πρακτικό αντίκρισµα. Όσοι το υποστηρίζουν αυτό, µάλλον δεν βλέπουν τι συµβαίνει γύρω µας. Ολόκληρος ο δυτικός κόσµος
στρέφεται σ’ αυτές τις αξίες, σ’ αυτά τα ιδανικά, για να νοηµατοδοτήσει εκ νέου την ταυτότητα και την πορεία του. Σε µια ιστορική καµπή που φέρνει νέους ανταγωνισµούς και συγκρούσεις,
την ώρα που η φιλελεύθερη δηµοκρατία αµφισβητείται τόσο έξωθεν από αυταρχικά καθεστώτα όσο και στο εσωτερικό από τις
σειρήνες του λαϊκισµού και του ολοκληρωτισµού, ολοένα και περισσότερο η Δύση συνειδητοποιεί πλέον ότι η πολιτική χωρίς
αξίες, χωρίς προσανατολισµό, χωρίς όραµα για το τι συνιστά µια
καλή και εύτακτη πολιτεία, δεν µπορεί να υπάρξει.
Σε αυτήν την κρίσιµη, λοιπόν, συγκυρία, η Ελλάδα διά του Έλληνα Πρωθυπουργού διατρανώνει την προσήλωσή της στις ελληνικές και ταυτόχρονα δυτικές αξίες. Και είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό πως αυτό το µήνυµα ότι ο κοινός αξιακός βηµατισµός
πλέον θα γίνεται ολοένα και περισσότερο αναγκαία προϋπόθεση
για εταιρικές και συµµαχικές διεθνείς σχέσεις, βρίσκει ενθουσιώδη υποδοχή και αναγνώριση και στο Αµερικανικό Κογκρέσο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αυτό το νοµοσχέδιο -για να
µπούµε στη σηµερινή συζήτηση- αυτήν την ανάγκη και την ισχύ
της αξιακής συναντίληψης αναδεικνύει, ενσωµατώνοντας την ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των καταναλωτών στο Εθνικό
µας Δίκαιο. Εναρµονιζόµενες οι χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε αυτό το κρίσιµο πεδίο, κατοχυρώνουµε αποτελεσµατικότερα τα δικαιώµατα των πολιτών, µειώνοντας δραστικά την
ανασφάλεια και την αβεβαιότητα.
Οι προβλέψεις για τις προσφορές προϊόντων για τις διαδικτυακές αγορές και τις ψηφιακές υπηρεσίες για το δικαίωµα υπαναχώρησης του αγοραστή για την προστασία από παραπλανητικές
ή επιθετικές πρακτικές για την προστασία των ανηλίκων καταναλωτών, είναι ζητήµατα που έχουν σαφή αναφορά στην καθηµερινότητα όλων µας και ταυτόχρονα, είναι ζητήµατα που σήµερα
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περισσότερο από ποτέ δεν θα µπορούσαν να ρυθµιστούν αποτελεσµατικά από αυτόνοµες νοµοθετικές πρωτοβουλίες των επιµέρους κρατών, αρκεί κανείς να αναλογιστεί την πραγµατικότητα
των ψηφιακών αγορών για να το συνειδητοποιήσουµε αυτό.
Στους τρεις, λοιπόν, µεγάλους στόχους που προσδιόρισε ο
Κωνσταντίνος Καραµανλής για την έναρξη της Ελλάδας στην
τότε ΕΟΚ, δηλαδή την κατοχύρωση της εδαφικής µας ακεραιότητας, την εµπέδωση των δηµοκρατικών θεσµών, την οικονοµική ανάπτυξη, µπορούµε πλέον να προσθέσουµε και την
αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση και τη ρύθµιση αναγκών,
ζητηµάτων και προβληµάτων που πλέον υπερβαίνουν το εθνικό
επίπεδο. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται µια βαθιά µεταρρύθµιση για την αντιµετώπιση των δύο µεγάλων ελλειµµάτων
της αντιπροσωπευτικότητας και της αποτελεσµατικότητας. Βεβαίως, ο ευρωατλαντικός χώρος χρειάζεται έναν θαρραλέο αναστοχασµό προκειµένου η Δύση να βρει ξανά τον βηµατισµό της.
Όµως, η Ελλάδα είναι Ευρώπη, είναι Δύση και µε υπερηφάνεια
και αυτοπεποίθηση ως προνοµιακοί θεµατοφύλακες των ευρωπαϊκών και δυτικών αξιών, ως παράγοντας ειρήνης, δικαίου και
σταθερότητας στην ευρύτερη γειτονιά µας συµµετέχουµε δυναµικά σε αυτή τη συλλογική αναγεννητική προσπάθεια. Είτε πρόκειται για τις αµυντικές συµµαχίες που ενοχλούν όσους
επιβουλεύονται τα δίκαιά µας είτε για πρωτοβουλίες, όπως οι
κοινές ρυθµιστικές προσπάθειες για την ολοένα και αποτελεσµατικότερη προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών, εµείς
ξέρουµε ποιοι είναι οι φίλοι, οι εταίροι, οι σύµµαχοί µας και ιδιαίτερα σήµερα σε µια εποχή ανακατατάξεων και αβεβαιότητας, η
ακλόνητη θεµελίωση της ταυτότητας και της πορείας µας στις
δηµοκρατικές και φιλελεύθερες αξίες και τα ιδανικά που υπογράµµισε στη χθεσινή του οµιλία στο Κογκρέσο και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι απλώς και µόνο ένα
ισχυρό πλεονέκτηµα έναντι της πρακτικής του µεγάλου «παζαριού» σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Είναι πολύ περισσότερο αδήριτη ανάγκη.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ερχόµαστε σήµερα και συζητάµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, το οποίο είναι µια ευρωπαϊκή οδηγία και πρόκειται να ενσωµατωθεί στο Εθνικό µας Δίκαιο για την προστασία
των καταναλωτών. Είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, ένα σηµαντικό βήµα και πρέπει όλοι να το στηρίξουµε και όλοι να το ψηφίσουµε, όπως βεβαίως και τις τροπολογίες που παρουσίασε πριν
από λίγο η Υφυπουργός, η κ. Ζαχαράκη, για τον τουρισµό. Τουρισµός για όλους. Είναι σηµαντικές πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν τον τουρισµό σε ολόκληρη τη χώρα και βεβαίως η
επέκταση, όπως είπε στην παρουσίαση της τροπολογίας, για την
µετεκπαίδευση του προσωπικού στον τουριστικό τοµέα.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο που πρέπει όλες οι πλευρές του Κοινοβουλίου να το στηρίξουν και να το
ψηφίσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο συνάδελφο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ
και αµέσως µετά ο κ. Δηµήτρης Μαρκόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή έγραφε µια ιστοσελίδα, η οποία προβάλλει και αγαπά το έργο σας, το έργο της
Κυβέρνησης.
Πραγµατικά, µοιάζει µε ανέκδοτο. Μοιάζει µε ανέκδοτο και
πώς µπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος τη λέξη «προστασία του
καταναλωτή» σήµερα που χιλιάδες νοικοκυριά υποφέρουν από
το ηλεκτρικό ρεύµα. Τη στιγµή που χιλιάδες νοικοκυριά δεν µπορούν να πληρώσουν τα καύσιµα, τη στιγµή που χιλιάδες νοικοκυριά δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν σε βασικά βιοτικά είδη,
την ίδια στιγµή κάποιοι αισχροκερδούν.
Πώς αλλιώς µπορεί να χαρακτηριστεί το νοµοσχέδιο για την
προστασία του καταναλωτή, αν όχι εµπαιγµός;
Κατ’ αρχάς, να πούµε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία, η
ψήφιση της οποίας είναι επιβεβληµένη, αλλά ανεπίκαιρη. Είναι
ανεπίκαιρη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λόγω των εγκληµατι-

13638

κών παραλήψεων αυτής της Κυβέρνησης.
Κάνετε λόγο για αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, για παραπλανητικές πρακτικές. Πρώτη αθέµιτη εµπορική πρακτική. Ρήτρα
αναπροσαρµογής. Επεβλήθη µονοµερώς, όπερ σηµαίνει ότι δεν
ρωτήθηκε το συµβαλλόµενο µέρος. Δεύτερον, επεβλήθη χωρίς
αιτιολογία και τρίτον, χωρίς να έχει το στοιχείο της αναλογικότητας για τα νοικοκυριά.
Αναφορικά µε τη ρήτρα αναπροσαρµογής, εσείς λέτε ότι θα
δώσετε µέχρι και 600 ευρώ στα νοικοκυριά. Αµφιβάλλουµε. Επαναλαµβάνω, είπατε µέχρι 600 ευρώ για τη ρήτρα αναπροσαρµογής. Αυτό τι σηµαίνει; Μια παραδοχή ότι πιθανότατα αυτή η
ρήτρα είναι αθέµιτη εµπορική πρακτική. Η ερώτηση είναι η εξής:
Σε αυτό το νοµοσχέδιο, που λέτε ότι προστατεύει τον καταναλωτή, περιλαµβάνεται κάποια διάταξη για αυτή την αθέµιτη εµπορική πρακτική; Όχι.
Εµπορική αθέµιτη πρακτική νούµερο δυο. Μονοµερείς καταγγελίες των συµβολαίων από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο κάποια διάταξη που να
προστατεύει τον καταναλωτή και δεν την έχουµε διαβάσει, δεν
την γνωρίζουµε; Όχι, βέβαια.
Τι είπε ο πρόεδρος της ΡΑΕ πριν από λίγες ηµέρες από εδώ,
από τη Βουλή; Είπε ότι είναι βροχή στην πλατφόρµα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας τα παράπονα των καταναλωτών για το
ρεύµα. Για αµφισβήτηση χρεώσεων υπάρχουν χίλια διακόσια
τριάντα τέσσερα αιτήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για τη
ρήτρα αναπροσαρµογής υπάρχουν πεντακόσια εξήντα αιτήµατα
και για τους όρους σύµβασης εξακόσια τριάντα επτά αιτήµατα.
Τι κάνει η ΡΑΕ; Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας τι κάνει; Τον τροχονόµο. Μεταβιβάζει τα αιτήµατα στους παρόχους. Και µετά µιλάτε για προστασία του καταναλωτή;
Θα έρθω σε λίγο και στις διατάξεις που αφορούν στην υπαναχώρηση σε περίπτωση ελλαττωµατικού προϊόντος.
Είναι δυνατόν να µιλάµε για προστασία καταναλωτή; Ακούστε
τι άλλο λέει ο πρόεδρος της αρχής. Είπε ότι εκτός από την επιβολή κυρώσεων, προχωρά και στη διαδικασία υποχρέωσής τους
για επιστροφή χρηµάτων, εάν διαπιστωθεί ότι οι προµηθευτές
παραβαίνουν τον Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ποιος διαπιστώνει σ’ αυτήν τη διαδικασία, η οποία ισχύει σήµερα,
ότι µία εταιρεία πάροχος ενέργειας είναι παραβάτης; Η ΡΑΕ όχι,
διότι είναι τροχονόµος. Δηλαδή, θα το διαπιστώσει ο πάροχος
και θα πει, ναι, συγγνώµη, έκανα λάθος, έλα αγαπητέ καταναλωτή να σου δώσω τα λεφτά πίσω; Για αυτή την προστασία καταναλωτή µιλάµε ή για το 1520 στο Υπουργείο Ανάπτυξης; Και
το λέω, επειδή έχω θητεύσει στο καταναλωτικό κίνηµα δώδεκα
χρόνια. Λειτουργεί το 1520; Μέχρι το µεσηµέρι. Ένας καταναλωτής, ο οποίος αγοράζει ένα νοθευµένο τρόφιµο Σάββατο απόγευµα, πού θα πάρει τηλέφωνο; Πείτε µου. Σε ποια υπηρεσία;
Και λέτε για προστασία καταναλωτή; Όχι, βέβαια!
Τρίτη αθέµιτη εµπορική πρακτική που απουσιάζει από αυτό το
νοµοσχέδιο. Παύση εκπροσώπησης. Ψηφίστηκε τον Σεπτέµβριο
του 2019. Ισχύει κατά κόρον για αγροτικά τιµολόγια. Σε κάποιον
ο οποίος χρωστά σε έναν πάροχο, του επιβάλλεται ως ποινή η
παύση εκπροσώπησης. Τι σηµαίνει αυτό; Χρωστάει 6.000 ευρώ.
Δεν µπορεί να κάνει ρύθµιση, κύριε Γιαννούλη. Δεν µπορεί να
µπει στις είκοσι τέσσερις ή στις τριάντα έξι δόσεις, να πληρώσει
ένα 10%. Αυτό είναι αθέµιτη εµπορική πρακτική; Παρά µόνο τι
υποχρεώνεται να κάνει; Να πληρώσει όλο το ποσό στον πάροχο
και µετά να συµβληθεί µε άλλον. Αυτό το θεωρείτε νόµιµη εµπορική πρακτική; Γιατί δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτό το νοµοσχέδιο, από τη στιγµή που λέτε για προστασία του καταναλωτή;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα ότι η οδηγία είναι επιβεβληµένη ως προς την ψήφιση, αλλά ανεπίκαιρη, γιατί οι ανάγκες
των καταναλωτών έχουν αλλάξει. Στατιστικά οι διατάξεις της
οδηγίας αφορούν χρηµατικές διαφορές από 10 ευρώ έως 400,
δηλαδή είναι για παπούτσια, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές. Ποιος
καταναλωτής θα πάει στα δικαστήρια; Κανείς. Άρα, τι περιµένει;
Μια ισχυρή παρέµβαση µιας αρχής, για να βρει το δίκιο του. Το
1520 στο Υπουργείο Ανάπτυξης λειτουργεί έτσι; Όχι. Άρα, για
ποια προστασία καταναλωτή µιλάµε;
Οι ανάγκες των καταναλωτών έχουν αλλάξει. Αφορούν ρεύµα,
καύσιµα τρόφιµα. Εκεί χρειάζονται παρεµβάσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η τελευταία αθέµιτη εµπορική πρακτική είναι η διακοπή της
ηλεκτροδότησης σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Οφείλει κάποιος
ρεύµα. Ο νόµος τι λέει; Πρέπει πρώτα να αξιώσω την απαίτησή
µου δικαστικά και αν δεν το πετύχω, τότε αυτό είναι το τελευταίο
µέτρο, δηλαδή η διακοπή ηλεκτροδότησης. Αυτό περιλαµβάνεται; Όχι.
Θέλω να πω δύο κουβέντες για τις ενώσεις καταναλωτών. Στηρίξτε τις δραστήριες και ενεργές ενώσεις καταναλωτών. Υπάρχουν ενώσεις καταναλωτών που λειτουργούν είκοσι τέσσερις
ώρες το εικοσιτετράωρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι
της Κυβέρνησης. Μην είστε µόνο λόγια, µόνο επικεφαλίδες, µόνο
τίτλους για προστασία του καταναλωτή. Έχουν αλλάξει ραγδαία
οι ανάγκες των καταναλωτών. Ρεύµα, καύσιµα, τρόφιµα. Εκεί
θέλει το νοικοκυριό παρεµβάσεις, όχι µόνο στις µειώσεις των
τιµών, αλλά και στην ουσιαστική προστασία, κάτι το οποίο, εκτός
του ότι δεν κάνετε, αν και είχατε τη δυνατότητα να κάνετε από
αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία, δεν θέλετε και δεν έχετε σκοπό να
νοµοθετήσετε για µια ουσιαστική προστασία των καταναλωτώνσυµπολιτών από την ακρίβεια που τους ταλανίζει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο κ. Δηµήτριος Μαρκόπουλος από τη
Νέα Δηµοκρατία. Αµέσως µετά ακολουθεί ο κ. Χρήστος Κέλλας
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα
πάρα πολύ επίκαιρο νοµοσχέδιο, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο
εκείνος που υποφέρει περισσότερο από τις σύνθετες γεωπολιτικές και διεθνείς εξελίξεις, ο καταναλωτής.
Είναι, λοιπόν, κρίσιµη η συγκυρία και να πούµε και τα πράγµατα ως έχουν. Μιλάµε όλοι για την ενέργεια. Έχουµε έναν τοπικό πόλεµο µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όµως, πρέπει να
αντιµετωπίζουµε τα πράγµατα στον πυρήνα τους. Έχουµε και
έναν παγκόσµιο πόλεµο -έµµεσο;- άµεσο, εγώ πλέον θεωρώ, σε
ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, νοµίζω
ότι δεν καταλαβαίνει ούτε πού πατά ούτε πού βρίσκεται.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε να κάνουµε µε την ενσωµάτωση µιας ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία θα ευεργετήσει τους καταναλωτές
σε πολλαπλά επίπεδα. Δεν βρίσκω τον λόγο της διαφωνίας. Δεν
βρίσκω ακόµα, γιατί ένα τέτοιο θέµα µπορεί να µας οδηγήσει σε
αντιπαράθεση. Μιλάµε για φραγµό που θα µπει σε καταχρηστικούς όρους, για έλεγχο των συµβάσεων µε τους προµηθευτές.
Μπαίνουν κριτήρια, µπαίνουν ποινές. Η χώρα µας πάει πιο ευρωπαϊκά. Υπάρχει ρύθµιση προσφορών και εκπτώσεων. Και να πω
και κάτι; Μπαίνει λίγο έως πολύ και ένα φρένο σε αυτό που λέµε
«fake εκπτώσεις». Πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής τελικά, εάν
η έκπτωση η οποία φτάνει στο ράφι του σε ένα προϊόν που είναι
επιλογή του να αγοράσει, εάν είναι πραγµατική και όχι ψεύτικη.
Μπαίνει τέλος στο κούφιο µάρκετινγκ. Παρακολουθούµε κάποιους, οι οποίοι ουσιαστικά εξαπατούν. Αυτό οδηγείται σε ένα
τέλος.
Γινόµαστε, λοιπόν, ένα κράτος οργανωµένο µέσα από ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει αυτόν ακριβώς τον προσανατολισµό. Ο
πολίτης-καταναλωτής –γιατί, πάνω απ’ όλα, να το τονίζουµε, είµαστε πολίτες και µετά είµαστε καταναλωτές- οχυρώνεται. Είναι,
λοιπόν, µία ενσωµάτωση οδηγίας.
Άκουσα τον κ. Μαµουλάκη στη χθεσινή του τοποθέτηση στην
αρµόδια επιτροπή να κάνει λόγο για το ιστορικό ρεκόρ εικοσιπενταετίας στον πληθωρισµό στη χώρα µας και το γεγονός ότι
είναι διψήφιος.
Πού ζείτε; Μήπως ζείτε σε άλλον πλανήτη; Χώρες σαν τη Γερµανία, σαν την Ιταλία, σαν την Ισπανία τις οποίες επικαλείστε
συχνά, δεν έχουν πληθωριστικές πιέσεις; Δεν έχουν έκρηξη πληθωρισµού; Δηλαδή, δεν κατάλαβα, αν είχαµε µια κυβέρνηση
Αλέξη Τσίπρα τα πράγµατα όλα θα ήταν εντελώς διαφορετικά;
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Δεν θα είχαµε διψήφιο πληθωρισµό. Δεν θα είχαµε καν πληθωρισµό. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβληµα µε την ενεργειακή ακρίβεια που έχει προκύψει σε όλο τον πλανήτη. Η Ελλάδα στα
µυαλά των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια όαση σε µία
έρηµο όπου όλοι θα πλήρωναν στην Ευρώπη, όλοι θα είχαν πρόβληµα µε την ενέργεια σε όλο τον πλανήτη και η Ελλάδα, επειδή
θα είχε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα θα είχε λύσει όλα τα
προβλήµατα.
Προφανώς αυτά δεν στέκουν σε καµµία σοβαρή ανάλυση, δεν
στέκουν σε καµµία λογική. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις. Και δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα και µία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -δεν ξέρω αν θα είχατε και τους ακροδεξιούς
ΑΝΕΛ, τους είχατε στην πρώτη σας- θα µπορούσε να αποτρέψει
τις πληθωριστικές πιέσεις που –επαναλαµβάνω- έχουν όλες οι
χώρες.
Θα το ξαναπώ: Ζούµε έναν τοπικό πόλεµο Ουκρανίας - Ρωσίας, Ρωσίας - Ουκρανίας. Ζούµε, όµως, και έναν παγκόσµιο πόλεµο των πρώτων υλών. Τι δεν καταλαβαίνετε; Έχουµε µία
Κυβέρνηση που έκανε παρεµβάσεις 42 δισεκατοµµυρίων ευρώ
για την πανδηµία. Μία Κυβέρνηση η οποία έκανε παρεµβάσεις
στο ρεύµα πρόσφατα 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ στο πρώτο διάστηµα, άλλα 3,6 δισεκατοµµύρια στο επόµενο διάστηµα. Έχουµε
µια Κυβέρνηση όπου έκανε παρεµβάσεις στα χαµηλά εισοδήµατα και στα καύσιµα, παντού, οριζόντιες παρεµβάσεις για να
βοηθηθούν τα χαµηλά εισοδήµατα.
Εσείς εξακολουθείτε το µόνιµο τροπάριο σας: Τάζετε τα πάντα
στους πάντες. Τη µαγική συνταγή µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει σε όλη
την Ευρώπη. Ξέρετε αυτό προέρχεται από τα βάθη µιας µερίδας
συµπολιτών µας, αυτό το ελληναρίστικο, το πονηρό, το ότι «εµείς
θα το βρούµε, οι άλλοι δεν το ξέρουν». Η υπόλοιπη Ευρώπη και
ο υπόλοιπος πλανήτης έχουν πληθωριστικές πιέσεις και µόνο ο
ΣΥΡΙΖΑ θα έδινε τη λύση.
Μας προτείνατε, για παράδειγµα, για τα καύσιµα, για να µιλήσουµε για την ακρίβεια. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ξιφουλκείτε καθηµερινά στα τηλεοπτικά πάνελ, εδώ στη Βουλή
κ.λπ.. Ο κ. Σταθάκης δεν ήταν που στο δικό σας ανατιµητικό
ρεύµα το 2018 στα καύσιµα είχε πει ότι δεν µπορεί να υπάρξει
τέτοιου είδους παρέµβαση γιατί θα υπήρχε δηµοσιονοµικό πρόβληµα; Το ξεχνάτε αυτό. Θέλετε να µιλήσουµε για το ρεύµα; Και
εκεί κρύβετε την αλήθεια και αλλοιώνεται τη στατιστική.
Μιλάτε εσείς; Άκουσα πριν και τον κ. Κόκκαλη. Κατά δήλωσή
του ο πρόεδρος της ΡΑΕ είπε -και δεν τον ακούσατε, γιατί εµείς
ήµασταν στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας την προηγούµενη εβδοµάδα- ότι εσείς κάνατε την εισαγωγή της χώρας στο
χρηµατιστήριο της ενέργειας. Εσείς οι τόσο ευαίσθητοι, που
εµείς είµαστε σκληροί και εσείς δεν θα το κάνατε, τι κάνατε για
τη ρήτρα αναπροσαρµογής; Τεσσεράµισι χρόνια το κατάπιατε
αυτό το θέµα. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έρχεται να κάνει παρέµβαση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Εσείς µιλάτε για τη ΔΕΗ που τη διαλύσατε µε τον ανεκδιήγητο
Παναγιωτάκη και τη σύζυγό του µέσα στη ΔΕΗ να λύνει και να
δένει στο ποιος θα τοποθετείται και τι θα κάνει και τη χρεοκοπήσατε. Ξέρετε τι απάντησε σε ό,τι αφορά τη ΡΑΕ ο πρόεδρος της;
Ξέρετε ποιο θα ήταν το σκηνικό µιας χρεοκοπηµένης ΔΕΗ µέσα
σε µια τέτοια ενεργειακή πίεση; Εφιαλτικό! Και τον εφιάλτη τον
φέρατε εσείς καταχρεώνοντας τη ΔΕΗ µε ζηµιές 900 εκατοµµύρια ευρώ και µιλάτε τώρα;
Θέλω να πω, επειδή συζητήθηκε πριν για να κλείσω σιγά-σιγά,
ότι το νοµοσχέδιο έχει και ρυθµίσεις κι έγινε µια συζήτηση και
για τις λαϊκές αγορές. Θα πρέπει από το Βήµα της Βουλής να
πούµε και πέντε καλά λόγια για τους ανθρώπους, τους προµηθευτές, τους παραγωγούς, τους εµπόρους στις λαϊκές αγορές
που έχουν κάνει τόση µεγάλη προσπάθεια, έχουν βάλει πολύ µεγάλη πλάτη για να κρατήσουν τις τιµές.
Τέλος, θέλω να ολοκληρώσω και εγώ λέγοντας πως χθες ζήσαµε ως Έλληνες µια πραγµατικά πρωτόγνωρη εθνική επιτυχία.
Η Ελλάδα είναι παρούσα. Δεν είναι η Ελλάδα την οποία εσείς είχατε παρουσιάσει. Είναι µια Ελλάδα που στέκεται στο διεθνές
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περιβάλλον και κερδίζει. Είναι µια Ελλάδα µε αυτοπεποίθηση. Και
είναι αδιανόητο σε µία τέτοια ηµέρα εθνικής επιτυχίας και ανάτασης να ακούµε ότι η Ελλάδα κακώς θωρακίζεται. Προφανώς
είναι το δόγµα του συναδέλφου σας του κ. Γιώργου Τσίπρα ότι
«Δεν είναι αυτοσκοπός η άµυνα της χώρας». Είναι αδιανόητο να
το ακούµε από εκπροσώπους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
όχι ενός αριστερίστικου κόµµατος του 2% και του 3%.
Άκουγα το πρωί τον κ. Σκουρλέτη στον «ΣΚΑΪ» να λέει ότι «Εξοπλίζετε τη χώρα και ο κόσµος πεινάει κ.λπ.». Θα σας το ξαναπώ:
Σε ποιον πλανήτη ζείτε; Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται; Μία χώρα
που πέρυσι τέτοιες µέρες είχε ειρήνη, η Ουκρανία, αυτή τη
στιγµή δοκιµάζεται κι έχουµε χιλιάδες νεκρούς. Έχουµε µια
Τουρκία επιθετική και εσείς εξακολουθείτε και υπηρετείτε το
δόγµα «Η άµυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός»;
Σας καλώ να αναστοχαστείτε. Σας καλώ να σκεφτείτε πατριωτικά. Και σας καλώ πραγµατικά να επανέλθετε σε αυτό που λέµε
εικοστός πρώτος αιώνας, στην πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε για τη συνέπεια στον χρόνο.
Αφού ταυτοποιηθεί το Βήµα υγειονοµικά, επειδή είστε και ιατρός, τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κέλλας Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας από τη Λάρισα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική Κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για τη βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας
προχωρώντας σε µεταρρυθµίσεις και υλοποιώντας νοµοθετήµατα τα οποία συµβάλλουν στην ενσωµάτωση του Ενωσιακού Δικαίου για την προστασία των καταναλωτών. Συγχρόνως,
εργάζεται µε όραµα και αδιάλειπτα για την ενίσχυση της εθνικής
µας ασφάλειας και για την αναβάθµιση της θέσης της πατρίδας
µας στον κόσµο.
Πριν προχωρήσω στην ουσία του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να
πω δυο λόγια για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγµατοποίησε χθες µια ιστορική οµιλία στο Αµερικανικό Κογκρέσο και κατέστη ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που µίλησε στα δύο
Σώµατα της Αµερικανικής Εθνικής Αντιπροσωπείας. Θερµά συγχαρητήρια, όχι µόνο γιατί µίλησε στη νοµοθετική έδρα µιας υπερδύναµης, όπως είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά γιατί τα όσα
είπε βρήκαν θερµή ανταπόκριση από τους Αµερικανούς Γερουσιαστές και Βουλευτές και καταχειροκροτήθηκε κατά τη διάρκεια
της οµιλίας του -όπως είπε και ο ίδιος χαρακτηριστικά- τόσο που
δεν έχει χειροκροτηθεί ούτε στην ελληνική Βουλή.
Το ταξίδι αυτό του Πρωθυπουργού είναι εξαιρετικά πολύτιµο
γιατί κατέδειξε πως ο Έλληνας ηγέτης και κατ’ επέκταση η Ελλάδα µας χαίρει εκτίµησης και από την πολιτική ηγεσία του πιο
ισχυρού συµµάχου µας, στέλνοντας µηνύµατα προς κάθε κατεύθυνση. Η ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στη διαπεριφέρεια των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου και της
Βορείου Αφρικής είναι αδιαµφισβήτητη, ενώ η αµυντική συνεργασία Αθηνών και Ουάσινγκτον εισφέρει στη διεθνή σταθερότητα
και ασφάλεια.
Πολλά συγχαρητήρια, λοιπόν, στον Πρωθυπουργό και σε
όλους όσοι συµµετείχαν στην οργάνωση της τόσο επιτυχηµένης
αυτής επίσκεψης στην αµερικανική πρωτεύουσα.
Σε ό,τι αφορά τώρα στο νοµοσχέδιο, κατ’ αρχάς, η ενσωµάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Εθνικό Δίκαιο
συνιστά υποχρέωσή µας και γίνεται εν προκειµένω αποτελεσµατικά και µε βάση την αρχή της καλής νοµοθέτησης. Γι’ αυτό οι
συνάδελφοι και οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους σε συνεδριάσεις της επιτροπής πως
σε γενικές γραµµές το νοµοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Στην εποχή µας το ηλεκτρονικό εµπόριο, αγαπητοί συνάδελφοι, αυξάνεται διαρκώς και ειδικά την περίοδο της πανδηµίας
κέρδισε σηµαντικό έδαφος, γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έκρινε πως οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να προστατευθούν
περισσότερο.
Οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στην παρούσα κοινοτική οδη-
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γία συµβάλλουν στην καταπολέµηση αθέµιτων πρακτικών όπως
οι παραπλανητικές προσφορές, η διπλή ποιότητα προϊόντων ανά
τόπο κυκλοφορίας, η υπερπροβολή προϊόντων σε µηχανές αναζήτησης µέσω διαφηµίσεων και οι κατευθυνόµενες αξιολογήσεις
προϊόντων και υπηρεσιών.
Η αντιµετώπιση αντιανταγωνιστικών πρακτικών συµβάλει
πάντα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη στήριξη
της λειτουργίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό έχει σηµασία να τονιστεί δεδοµένου ότι κάποιοι συνάδελφοι υποστήριξαν πως η Κυβέρνηση δεν στηρίζει τους µικροµεσαίους µε το
παρόν νοµοσχέδιο. Κάτι τέτοιο προφανώς και δεν ισχύει, καθώς
η οδηγία που συζητάµε σήµερα αποτελεί νοµική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει συστήσει την πολιτική ανταγωνισµού και στηρίζει πάνω σε αυτήν τη λειτουργία της ευρωπαϊκής
οικονοµίας.
Πέρα από τη σφαίρα του Ενωσιακού Δικαίου, στο επίπεδο των
εθνικών δράσεων, αν ανατρέξει κανείς στα µέτρα τα οποία έχουν
ληφθεί τα τελευταία τρία χρόνια για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας θα συνειδητοποιήσει ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στήριξε τους πληττόµενους κλάδους όσο λίγες
κυβερνήσεις στην Ευρώπη και ανά τον κόσµο.
Συγκεκριµένα για την περίοδο 2020 - 2022, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι οικονοµικές επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης, ελήφθησαν µέτρα ύψους 43,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ τα
οποία συνιστούν ως ποσοστό του ΑΕΠ το τρίτο µεγαλύτερο πακέτο στήριξης στην Ευρώπη και το τέταρτο στον κόσµο. Στο
πλαίσιο αυτό λειτούργησαν προγράµµατα όπως η επιστρεπτέα
προκαταβολή, τα προγράµµατα κάλυψης παγίων δαπανών «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και «ΓΕΦΥΡΑ» ενώ δόθηκε η δυνατότητα αναστολής
εργασιών και ενισχύθηκαν στοχευµένα πληττόµενοι κλάδοι από
το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Και επειδή µιλάµε για ηλεκτρονικό εµπόριο οφείλουµε να υπενθυµίζουµε σε όσους δεν το
θυµούνται πως επί Υπουργίας Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκου Παπαθανάση το Υπουργείο Ανάπτυξης έφερε το πρόγραµµα «e-Λιανικό» ώστε να αποκτήσουν e-shop οι µικρές επιχειρήσεις µε
συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Και βέβαια από το ξεκίνηµα ακόµα της θητείας της η Κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε σε γενναίες µειώσεις φορολογίας,
ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα µε µεγάλες µεταρρυθµίσεις, όπως το ψηφιακό κράτος και σκληρή δουλειά από τα αρµόδια Υπουργεία κατορθώσαµε και αυξήσαµε
θεαµατικά την πρωτογενή και τη δευτερογενή µας παραγωγή και
τις εξαγωγές. Η χώρα µας έφτασε στην κορυφή της επενδυτικότητας µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
προσελκύσαµε στρατηγικούς επενδυτές και από το εξωτερικό.
Αντιπαρέρχοµαι τις αιτιάσεις όσων επιχειρούν να αποδώσουν
την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισµό στην Κυβέρνηση. Η
ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισµός, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν
ξέρετε ότι είναι φαινόµενα τα οποία προκλήθηκαν από την ύφεση
και την αυξηµένη ζήτηση προϊόντων που διαδέχτηκαν την πανδηµία και επιτάθηκαν από τον πόλεµο στην Ουκρανία και ότι είναι
παγκόσµιο φαινόµενο; Μόνον η Ελλάδα έχει πληθωρισµό; Είναι
διαφορετικά στη Γερµανία; Αλλιώς στην Ιταλία; Διαφορετικά στη
Γαλλία; Αλλιώς στην Αµερική;
Όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, αντιµετωπίζουµε την ενεργειακή κρίση µε το νέο εθνικό πρόγραµµα στήριξης. Στεκόµαστε
στο πλευρό του κάθε πολίτη. Πρώτον, µε την επιστροφή χρηµάτων στους λογαριασµούς. Δεύτερον, µε την αποσύνδεση των αυξήσεων φυσικού αερίου από τους λογαριασµούς ρεύµατος και
την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρµογής. Τρίτον, µε τα προγράµµατα εξοικονοµώ για κατοικίες και επιχειρήσεις. Και τέταρτον µε τη φορολόγηση κατά 90% των υπερκερδών των εταιρειών
παραγωγής ρεύµατος. Είµαστε µε πράξεις δίπλα σε όσους πλήττονται και θα συνεχίσουµε να το στηρίζουµε έως ότου αφήσουµε
πίσω µας αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Κλείνοντας, επειδή από την Ελάσσονα Αντιπολίτευση υποστήριξαν ότι το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µεν διατάξεις καταπολέµησης αθέµιτων πρακτικών αλλά δεν γίνονται έλεγχοι, θα ήθελα
να τους θυµίσω τον ν.4712/2020. Πρόκειται για τον νόµο µε τον
οποίον συστήθηκε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς, ΔΙΜΕΑ και προάχθηκαν η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς,
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η προστασία των καταναλωτών και η αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων σε όλες του τις διαστάσεις. Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2020 και µέσα σε λιγότερο από
δύο χρόνια η ΔΙΜΕΑ όχι απλά λειτούργησε αλλά σάρωσε κυριολεκτικά την αγορά µε ελέγχους κτυπώντας το παράνοµο εµπόριο
και τις αποµιµήσεις προϊόντων. Επιβλήθηκαν ιδιαίτερα αυστηρά
πρόστιµα, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αγορά λειτουργεί καλύτερα
από ποτέ. Και βέβαια η ΔΙΜΕΑ συνέβαλε καθοριστικά στον
έλεγχο της αγοράς την περίοδο της πανδηµίας.
Ως εκ τούτου, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, µην
προσπαθείτε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις στο προεκλογικό
σας κοινό. Έχετε απέναντί σας µια κυβέρνηση που τιµά τον λόγο
της απέναντι στον ελληνικό λαό και κάνει τις δεσµεύσεις της
πράξεις µε συνεχή δουλειά, επιµονή και πίστη στις δυνατότητες
του έθνους και του ελληνικού κράτους. Ασφαλώς και υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και χαιρετίζουµε το έργο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι Βουλευτές κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και η κ.
Κυριακή Μάλαµα, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς, η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει η κ. Ελένη Ράπτη, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Σας ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
που συζητάµε σήµερα αφορά στην προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην ευρωπαϊκή οδηγία 2019/2161 και σε ένα νέο
πλαίσιο που εκσυγχρονίζει τους κανόνες για την προστασία των
καταναλωτών. Η προστασία του καταναλωτή είναι µια δυναµική
διαδικασία που προκύπτει από τις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. Και µάλιστα οι πρόσφατες κρίσεις, υγειονοµική και ενεργειακή, έρχονται να επιβεβαιώσουν εµφατικά.
Ο έλεγχος καταλληλότητας που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση
ανέδειξε κενά στην προστασία των καταναλωτών και ενεργοποίησε, όπως αναµενόταν, νοµοθετικές διαδικασίες και αλλαγές σε
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε αθέµιτες εµπορικές πρακτικές
επιχειρήσεων, καταχρηστικές ρήτρες συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές, δικαιώµατα καταναλωτών και άλλα, ενώ
οδηγεί και την αναµόρφωση µε τρόπο δίκαιο του πλαισίου προστίµων που επιβάλλονται µε έµφαση στις περιπτώσεις εκτεταµένων παραβάσεων της νοµοθεσίας για την προστασία των
καταναλωτών.
Η αναµόρφωση του Εθνικού µας Δικαίου στο µήκος της συνολικότερης ενωσιακής αντίληψης έχει σαν βάση την ενίσχυση µιας
δίκαιης και διαφανούς σχέσης επιχειρήσεων και καταναλωτών.
Είναι και οι δύο συντελεστές της οικονοµικής ευηµερίας µας και
µας ενδιαφέρει η ορθή λειτουργία της αγοράς που θα παράγει το
µέγιστο αποτέλεσµα. Σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο, αντιµετωπίζουµε νοµοθετικά τα συχνότερα εµφανιζόµενα προβλήµατα, όπως
προστασία καταναλωτή από παραπλανητικούς ισχυρισµούς εµπόρου στην περίπτωση ανακοίνωσης περί µείωσης των τιµών, ενίσχυση της διαφάνειας για τους καταναλωτές στις επιγραµµικές
on line αγορές, θέσπιση κανόνων για την προστασία των νόµιµων
συµφερόντων των καταναλωτών, όσον αφορά ορισµένες παραπλανητικές πρακτικές µάρκετινγκ ή πώλησης, πρόβλεψη για την
επιβολή κυρώσεων σε εκτεταµένες παραβάσεις ή εκτεταµένες παραβάσεις µε ενωσιακή διάσταση. Στόχος µας, όπως και της οδηγίας, είναι οι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές
κυρώσεις και για εκτεταµένες διασυνοριακές παραβάσεις. Επέκταση της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά στις ψηφιακές υπηρεσίες. Εισαγωγή πρόσθετων υποχρεώσεων ενηµέρωσης
των καταναλωτών για την κατάταξη προσφορών στο διαδίκτυο.
Έκδοση κωδίκων δεοντολογίας για την προστασία της ψυχικής
υγείας των ανηλίκων καταναλωτών από τις πρακτικές επιχειρήσεων που διαθέτουν δωρεάν ή έναντι αµοιβής τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και λοιπών ψηφιακών εφαρµογών στους
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καταναλωτές σε χώρους όπου έχουν πρόσβαση και ανήλικοι
καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεών τους. Πρόκειται για το άρθρο 25.
Η συγκεκριµένη διάταξη θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντική
διότι αποτελεί υλοποίηση πολιτικής του εθνικού σχεδίου δράσης
για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση
και εκµετάλλευση που αφορά στην αποτελεσµατικότερη προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων καταναλωτών κατά την ενασχόλησή τους µε ηλεκτρονικά προϊόντα ψυχαγωγίας που
ενδεχοµένως τους εκθέτουν σε κίνδυνο σεξουαλικής θυµατοποίησης ή εκµετάλλευσης. Ευχαριστώ θερµά τόσο τον κ. Γεωργιάδη
όσο και τον κ. Παπαθανάση για την αµέριστη συµπαράστασή του
στον αγώνα για την προστασία των παιδιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αγορά επιζητεί πάντοτε µια
ισορροπία για να λειτουργήσει µε το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα
για την οικονοµία και την ικανοποίηση των καταναλωτών. Αθέµιτες
εµπορικές πρακτικές, παραπλανητικές προσφορές, αδιαφάνεια
είναι συµπεριφορές που διαταράσσουν αυτή την ισορροπία και
δηµιουργούν έλλειψη εµπιστοσύνης. Επιχειρήσεις και καταναλωτές έχουν κοινό συµφέρον από δίκαιους και διαφανείς κανόνες και
είναι βέβαιο πως υιοθετούν πολιτικές που αποµονώνουν όσους
αποκλίνουν από τον σεβασµό σε αυτή τη σχέση.
Η προστασία του καταναλωτή είναι κοµβική για τη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς, για το εµπόριο, για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και συνολικά της οικονοµίας. Η ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της χώρας µας τόσο σε επίπεδο συνολικής φιλοσοφίας όσο και επιµέρους πολιτικών είναι µεγάλη.
Με τον νέο νόµο ισχυροποιείται το πλαίσιο προστασίας των
καταναλωτών ακόµη περισσότερο και αντιµετωπίζονται διαπιστωµένες πρακτικές σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, που δηµιουργούν προβλήµατα στην αγορά. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό,
µε δεδοµένο και τον διασυνοριακό χαρακτήρα των συναλλαγών
τόσο λόγω του τουρισµού όσο κυρίως λόγω της θεαµατικής αύξησης του ηλεκτρονικού εµπορίου, που οφείλουµε ένα ακόµη µεγαλύτερο επίπεδο προστασίας που λαµβάνει υπ’ όψιν τις νέες
συνθήκες της αγοράς. Ο καταναλωτής και η προστασία του βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα της Κυβέρνησης και σκοπεύουµε να
διορθώνουµε νοµοθετικά και παρεµβατικά οποιαδήποτε στρέβλωση θίγει τα δικαιώµατά του. Θέλουµε υγιείς επιχειρήσεις και
ικανοποιηµένους καταναλωτές. Αυτή είναι η κατεύθυνση των πολιτικών µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ την κ.
Ράπτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία ο οποίος έχει ζητήσει και µια µικρή ανοχή από τον προηγούµενο Προεδρεύοντα η οποία έχει µεταφερθεί σε µένα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για
τον λόγο και βέβαια, για την ανοχή που µου προσφέρετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σταθώ κυρίως στην ενσωµάτωση του κανονισµού Omnibus -αυτό αφορά τη συγκεκριµένη
οδηγία βασικά-, στην ελληνική νοµοθεσία. Ένας κανονισµός που
ασφαλώς δεν ήλθε έτσι ξαφνικά, αλλά αποτέλεσε την πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της αναθεώρησης του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. Στην τελική διαµόρφωσή
της συµµετείχαµε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη διαδικασία.
Προσωπικά έδωσα ιδιαίτερο βάρος ως Υπουργός, γιατί αφορούσε τον αγροτικό χώρο βασικά. Μάλιστα µετά από πίεση, όχι
µόνο δική µας αλλά και άλλων χωρών, ασχολήθηκε διεξοδικά
τόσο η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας όσο και το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας. Θα σταθώ σε µερικές παρεµβάσεις,
που επιµείναµε να τις εφαρµόσουµε πριν κυρωθούν από το δικό
µας Κοινοβούλιο µε πιο σηµαντική αυτή που µας ταλάνισε από
την πρώτη ηµέρα ανάληψης διακυβέρνησης.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παραλάβαµε στο
Υπουργείο ήταν οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις, πρόστιµα δηλαδή ύψους 1,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ που µας είχαν υποβληθεί
τα προηγούµενα χρόνια εξαιτίας της κακής διαχείρισης που κάνατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στις ενισχύσεις και ιδιαίτερα των βοσκοτόπων.
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Τι κάναµε για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα; Θεσµοθετήσαµε µε τον ν.4351/2015 για τις βοσκήσιµες γαίες τον χαρακτηρισµό ως βοσκοτόπων και τις δασικές εκείνες εκτάσεις που
έχουν χαµηλή ξυλώδη βλάστηση και βόσκονται. Οξύτατη ήταν η
αντίδραση τότε ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας σε αυτήν τη
ρύθµιση. Καταθέτω το σχετικό απόσπασµα της πρότασής µας,
καθώς και την επιστολή αποδοχής της πρότασης του Επιτρόπου
Γεωργίας του κ. Χόγκαν στην οποία συµφώνησε και η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να τα δώσετε στον Υπουργό Γεωργίας.
Έτσι πετύχαµε έναν σηµαντικό στόχο: Να πείσουµε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει ανάλογα και τον ορισµό των βοσκοτόπων στον κανονισµό Omnibus, εξασφαλίζοντας µε αυτό να
γίνουν επιλέξιµες προς ενίσχυση αρκετές βοσκήσιµες γαίες. Ο
ορισµός του µόνιµου βοσκότοπου, όπως δόθηκε στον κανονισµό
Omnibus ενσωµατώθηκε τότε και στην εθνική µας νοµοθεσία για
την εφαρµογή στην κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων και είχαµε
τα πρώτα αποτελέσµατα.
Πρώτον, αυξήσαµε τις επιλέξιµες για την κτηνοτροφία βοσκήσιµες εκτάσεις, πράγµα που µας απέφερε την επιστροφή 445
εκατοµµυρίων ευρώ από τα πρόστιµα που µας είχαν επιβληθεί
από τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα έτη 2009 και
2012, γιατί κάνατε τότε εικονικές µετακινήσεις του ζωικού πληθυσµού. Ανάλογο αποτέλεσµα θα υπάρξει µελλοντικά και για τα
υπόλοιπα πρόστιµα.
Και δεύτερον, ενισχύσαµε τις θέσεις µας στην αντιµετώπιση
της απειλής για πλήρη εξωτερική σύγκριση των ενισχύσεων,
αφού η αύξηση στις βοσκήσιµες εκτάσεις θα συµβάλει στη µείωση της εικονικά -το τονίζω, εικονικά- υψηλής ανά εκτάριο ενίσχυσης που φαίνεται να απολαµβάνει η χώρα µας. Τι µένει τώρα
να υλοποιηθεί; Να συνταχθούν επιτέλους τα οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, γιατί αυτά θα τεκµαίρουν τη χρήση των
βοσκήσιµων εκτάσεων. Μόνο τότε θα αξιοποιηθούν σωστά αυτές
οι εκτάσεις και ταυτόχρονα θα δοθεί τέλος στα πρόστιµα που
απειλούν τον ζωτικότερο τοµέα της αγροτικής δραστηριότητας,
την κτηνοτροφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ποιοτική υπόσταση των τροφίµων της χώρας µας έχει δεχθεί και θα συνεχίσει να δέχεται επιθέσεις παραπλάνησης και σφετερισµού που έχουν αφετηρία τις
διεθνείς συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες χώρες,
αλλά και εντός της Ένωσης. Αυτό αποτελεί µεγάλο πρόβληµα.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η προσπάθεια δύο χωρών,
µία µε µέλος της Ένωσης στην Τσεχία και η άλλη µε τρίτη χώρα
την Ιαπωνία, να προσεταιριστούν το ελληνικό γιαούρτι. Φτάσαµε
µέχρι προσφυγή στα τσέχικα δικαστήρια. Η παρέµβαση των δύο
επιτρόπων, γεωργίας και υγείας, παράλληλα µε τις δικές µας πιέσεις ανάγκασαν την Τσεχία να αποσύρει τη στάση της. Τα πράγµατα φαίνεται να είναι πιο δύσκολα επί της δικής σας
διακυβέρνησης µε την Ιαπωνία. Επί έναν χρόνο το 2019 δεν ξέρατε ότι ο πρέσβης µας στην Ιαπωνία είχε ήδη υπογράψει και
είχε παραχωρήσει τη χρήση του ονόµατος «ελληνικό γιαούρτι»,
χωρίς να έχει συνεννοηθεί µε κανέναν. Έτσι τουλάχιστον φάνηκε.
Και οι ανατροπές µε την Ιαπωνία δεν είναι εύκολες, κύριε
Υπουργέ. Πόσω µάλλον όταν τεράστιες ποσότητες τέτοιου γιαουρτιού φεύγουν από την Ιαπωνία για να πάνε στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής. Αυτό συµβαίνει σήµερα. Έχετε ήδη δεσµευτεί για ένορκη διοικητική εξέταση. Πού βρίσκεται τελικά η
υπόθεση;
Εκεί όµως, που πραγµατικά εγκληµατήσατε ήταν η συµπεριφορά σας µε την προστασία της φέτας. Στην αρχική φάση µε την
καταρχήν συµφωνία του Οκτωβρίου του 2014, όταν ο τότε Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Σαµαράς αποδέχθηκε το πρωτόκολλο 3 για την πλήρη
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, πλην -το τονίζω το
«πλην»- τριών προϊόντων της Ελλάδας τη φέτα, την ελιά Καλαµάτας και τη ρετσίνα. Και ολοκληρώσατε το ξεπούληµα, παρα-
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δίδοντας τη χρήση του όρου «φέτα» εις το διηνεκές µε την πρόσφατη κύρωση συµφωνίας µε τη Νότια Αφρική, µια συµφωνία
που κύρωσε η ελληνική Βουλή µε διαδικασίες εξπρές και εν κρυπτώ τόσο από το δικό σας Υπουργείο, κύριε Υπουργέ όσο και
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και µάλιστα, χωρίς να επείγει, στις 12 Φεβρουαρίου του 2021, παρ’ ότι
εµείς είχαµε διασφαλίσει δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την αναθεώρηση σε πέντε χρόνια προς την κατεύθυνση -το τονίζω- της απαγόρευσης της χρήσης του συγκεκριµένου όρου.
Καταθέτω ανακοίνωση της επιτροπής και το πρακτικό της συµφωνίας για την δήλωση, την οποία ξέρετε ο τότε εκπρόσωπος
τύπου της Κοµισιόν και σηµερινός επίτροπος κ. Σχοινάς χαρακτήρισε ως µια άνευ προηγουµένου επιτυχία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε στα χέρια µας µια δέσµευση µέρος της συµφωνίας που µας έδινε το δικαίωµα ακόµη
και να µην προχωρήσουµε στην κύρωση αν δεν είχαν ολοκληρωθεί οι παράµετροι της συµφωνίας. Δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν
έκανε τίποτα για να υλοποιηθεί. Αντίθετα µε την κύρωση όχι µόνο
απεµπόλησε το δικαίωµα µας που απορρέει από τη συµφωνία,
αλλά παρέδωσε και την ένδειξη «φέτα» στους σφετεριστές της.
Τι κάνουµε τώρα; Περιµένουµε στη συµφωνία CETA για τον
Καναδά µήπως τυχόν και µπορέσετε και ταυτόχρονα πείσετε
όλους αυτούς που σας πιέζουν και προχωράτε στην κύρωση
συµφωνιών, οι οποίες καταστρέφουν ειδικά τα ζωικά προϊόντα,
ειδικά την αιγοπροβατοτροφία της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε µια διαπίστωση. Κάθε
φορά που προβαίνουµε στην προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας σε οδηγία για την προστασία των καταναλωτών ή των
αγροτών µου έρχεται στο µυαλό να αναζητήσω τι έγιναν οι προηγούµενες ρυθµίσεις. Κανένας δεν νοµίζω να γνωρίζει την τύχη
τους.
Και αναφέροµαι, για παράδειγµα, σε δύο ρυθµίσεις που εµείς
θεσµοθετήσαµε στο καθεστώς πληρωµής των αγροτών εντός
τριάντα ή εξήντα ηµερών και στην υποχρεωτική αναγραφή της
προέλευσης του γάλακτος και του κρέατος στα ζωικά προϊόντα
µε σκοπό τη διαφάνεια της αγοράς και την αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτή.
Θεωρώ πολύ χρήσιµο κάποια στιγµή, κύριοι Υπουργοί, να ενηµερωθούµε για την αποτελεσµατικότητα και την χρησιµότητα
αυτών των µέτρων, γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εντελώς ανώφελο το να θεσπίζεις µέτρα τα οποία δεν µπορείς να
εφαρµόσεις. Περιµένουµε, λοιπόν, τουλάχιστον όσον αφορά τη
συµφωνία CETA µε τον Καναδά να µην διαπράξετε σε βάρος της
ζωικής παραγωγής ανάλογο έγκληµα µε αυτό που διαπράξατε
στη συµφωνία µε τη Νότια Αφρική.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για τον χρόνο που µου δώσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να τακτοποιηθεί το Βήµα προκειµένου τον λόγο να πάρει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε και καλείστε να ψηφίσετε σήµερα το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων µε θέµα την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς την οδηγία 2019/2161 µε θέµα την καλύτερη επιβολή και
τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία
των καταναλωτών και άλλες διατάξεις.
Δεν θα µπορούσα, όµως, να ξεκινήσω την οµιλία µου χωρίς να
αναφερθώ στη χθεσινή οµιλία του Πρωθυπουργού µας στη
Μικτή Επιτροπή του Κογκρέσου, εκεί, κυρίες και κύριοι, που παρουσίασε την Ελλάδα που αξίζουµε, την Ελλάδα των αξιών, την
Ελλάδα της δύναµης, την Ελλάδα της δηµοκρατίας.
Ξεκινώντας, λοιπόν, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον
κ. Βασιλειάδη για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στην ανά-
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λυση του σχεδίου νόµου, καθώς επίσης και τον Γενικό Γραµµατέα, τον κ. Αναγνωστόπουλο και το επιτελείο για την καταπληκτική δουλειά και την ολοκλήρωση της εναρµόνισης αυτής της
οδηγίας.
Το σχέδιο νόµου είναι επίκαιρο όσο ποτέ, κυρίες και κύριοι.
Και πριν αναφερθώ στα νέα θέµατα, τα οποία εισάγει στο Ελληνικό Δίκαιο, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σηµαντικά ζητήµατα, τα οποία έχουν απασχολήσει την ελληνική πολιτεία και που
είναι πολύ επίκαιρα, καθότι περνάµε µια εποχή ακρίβειας και
ενεργειακής κρίσης.
Θα πρέπει, λοιπόν, να αναφερθώ σε ζητήµατα τα οποία δεν
υπήρχαν κατά την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έχει µεγάλη σηµασία να δούµε το τι αποτέλεσµα έφεραν τελικά και πόσο ενδιαφέρον έχει να στηρίζουµε και να βρισκόµαστε δίπλα στον
καταναλωτή και στον συµπολίτη µας.
Να θυµίσω, λοιπόν, στα αξιότιµα µέλη της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι ουδέποτε ορίσατε την έννοια της κερδοσκοπίας. Η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση αυτή για πρώτη
φορά έφερε στην έννοµη τάξη την έννοια της κερδοσκοπίας. Και
αυτό έγινε αµέσως µε την έναρξη της πανδηµίας και έτσι µπορέσαµε να έχουµε έναν µηχανισµό που µπορεί να ελέγχει και να
επιβάλλει πρόστιµα, καθώς επίσης να προβαίνει και σε άλλες
δράσεις, όπως είναι οι κατασχέσεις που είδαµε κατά την έναρξη
που πολλά από τα αντισηπτικά, τα οποία κατασχέθηκαν, κατέληξαν στο στρατό και από εκεί και πέρα στα νοσοκοµεία.
Ένα δεύτερο θέµα που δεν είχατε αντιµετωπίσει ποτέ, κύριοι
της Αντιπολίτευσης, ήταν η καταγραφή των αποθεµάτων. Ποτέ
δεν γνωρίζατε τι υφίσταται στην ελληνική αγορά για να µπορέσετε να ελέγξετε αν δηµιουργείται τεχνητή έλλειψη. Και εδώ θα
πρέπει να πούµε ότι για πρώτη φορά υπάρχει αυτός ο µηχανισµός και µπορεί να γνωρίζουµε αυτήν τη στιγµή στην πατρίδα
µας τι και πόσα προϊόντα υπάρχουν, έτσι ώστε να ελέγξουµε αν
προσπαθεί κάποια εταιρεία να δηµιουργήσει µια τεχνητή έλλειψη
από ένα προϊόν.
Ένα τρίτο είναι ότι ουδέποτε προσδιορίσατε την έννοια της
δηµοσιοποίησης των ονοµάτων, αυτών δηλαδή που κερδοσκοπούν ή που κατ’ ουσίαν παίζουν στις πλάτες των καταναλωτών.
Και στο σηµερινό σχέδιο νόµου που καλείστε να ψηφίσετε υπάρχει τέτοια διάταξη.
Πιο σηµαντικό, όµως, από όλα, κύριοι της Αντιπολίτευσης,
είναι ότι ουδέποτε είχατε την έννοια του ελεγκτικού µηχανισµού,
γιατί ουδέποτε είχατε δηµιουργήσει έναν ουσιαστικό µηχανισµό
στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να ελέγχετε την αγορά. Και σας
καλώ να πάτε και να βρείτε τα στατιστικά στοιχεία πριν την
έναρξη της διακυβέρνησης, γιατί δεν πρόκειται να βρείτε τίποτε,
είναι µηδέν, και να ελέγξετε τι έχει συµβεί από τη διακυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι σήµερα όπου τα στοιχεία είναι δηµόσια και µπορείτε να τα βρείτε ανά πάσα στιγµή.
Και επίσης πολύ εύκολα αναζητώντας το πώς λειτουργεί σήµερα η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς µπορείτε να
δείτε ότι τουλάχιστον ενενήντα άτοµα µε υλικοτεχνικές υπηρεσίες και στήριξη µπορούν να επιχειρούν σε όλη την Ελλάδα και
ταυτόχρονα τα εκατοµµύρια που προκύπτουν από το Ταµείο
Ανάκαµψης, δεκαεξίµισι εκατοµµύρια που έχουν δοθεί, προκειµένου να ενισχυθεί η λειτουργία της ΔΙΜΕΑ.
Έτσι, λοιπόν, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου ενισχύει τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στις συναλλαγές, προστατεύει τα συµφέροντα των καταναλωτών και αποκλείει παραπλανητικές
πρακτικές marketing και πώλησης. Αναφέρθηκα σε εσάς, κύριε
εισηγητά. Επιπλέον, επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στις επιγραµµατικές αγορές, τις λεγόµενες online. Επεκτείνει την προστασία των καταναλωτών και στις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς
επίσης αυστηροποιεί τις κυρώσεις.
Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος. Πρώτα από όλα το σχέδιο
νόµου προστατεύει τους καταναλωτές από τεχνητά διογκωµένες
τιµές, διότι προβλέπει ότι πρέπει να αναφέρεται συγκεκριµένα η
προηγούµενη τιµή της αγοράς του προϊόντος και δεν µπορεί να
είναι χαµηλότερη από αυτήν που προκύπτει από τις τελευταίες
τριάντα ηµέρες. Πρώτα, λοιπόν, προστασία για τεχνητά διογκωµένες τιµές.
Δεύτερον, προστασία από τις πλασµατικές εκπτώσεις. Σε πε-
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ρίπτωση, λοιπόν, που υπάρχουν πλασµατικές εκπτώσεις υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις.
Τρίτον, υποχρεώνει τις εταιρείες να προσφέρουν επαρκή πληροφόρηση, έτσι ώστε να γνωρίζει ο κάθε καταναλωτής τις υπηρεσίες και τα αγαθά τα οποία θα παραλάβει και θα αγοράσει.
Τέταρτον, -και αναφέροµαι µόνο στα µεγάλα και σηµαντικά ζητήµατα που προσθέτει αυτό το σχέδιο νόµου στην έννοµη τάξηπροστατεύει τους καταναλωτές από την ψευδή αξιολόγηση.
Όλοι γνωρίζουµε ότι κάποιες επιγραµµατικές πλατφόρµες
προσφέρουν ψευδείς αξιολογήσεις, προκειµένου να προωθήσουν ορισµένα προϊόντα. Εδώ, λοιπόν, έρχεται η υλικοτεχνική
δυνατότητα της ΔΙΜΕΑ -που δεν υπήρχε πριν- να µπορεί να ελέγχει αυτές τις ψευδείς αξιολογήσεις.
Πέµπτον, δίνει ισχυρά δικαιώµατα στους καταναλωτές σε περίπτωση αθέµιτης πρακτικής. Παρέχει στον καταναλωτή το δικαίωµα, σε περιπτώσεις αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, να
ζητήσει πέραν της δικαστικής παύσης, τη µείωση της τιµής.
Έκτον, προσδιορίζει τον µηχανισµό κατάταξης της βάσης.
Είναι πολύ σηµαντικό, διότι ανάλογα µε την κατάταξη τα προϊόντα τυγχάνουν και κάποιας προτίµησης από τους καταναλωτές.
Έβδοµον, υποχρεώνει τις επιγραµµατικές αυτές υπηρεσίες να
ενηµερώνουν πλήρως το καταναλωτικό κοινό για το τι προσφέρουν και επίσης µε υπενθύµιση, παραδείγµατος χάριν, της νόµιµης εγγύησης.
Όγδοον, -και πολύ σηµαντικό- επεκτείνουν την περίοδο υπαναχώρησης από δεκαπέντε σε τριάντα ηµέρες. Αυτό προσφέρει
τη δυνατότητα στους καταναλωτές, σε περίπτωση που αλλάξουν
γνώµη, να µπορέσουν να επιστρέψουν τα προϊόντα τους.
Ένατον, καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προµηθευτή και του
καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης του τελευταίου.
Υπάρχει και αυτό το γεγονός, κάτι το οποίο δεν προέβλεπε η έννοµη τάξη.
Και, τέλος, πολύ σηµαντικό, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυξάνεται το ύψος των επιβαλλόµενων προστίµων, σε περίπτωση παραβατικής συµπεριφοράς, αλλά ταυτόχρονα υποχρεούται το
Υπουργείο να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου πρόστιµα άνω των 50.000 ευρώ.
Όλα αυτά τα σηµαντικά θέµατα τα οποία εισάγει κατ’ ουσίαν το
σχέδιο νόµου είναι υπέρ της προστασίας του καταναλωτή. Και σήµερα, στην εποχή που ζούµε, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης επιθυµεί να προστατεύσει µε κάθε τρόπο τον καταναλωτή.
Και το κάνουµε µε εκατοντάδες ελέγχους καθηµερινά, επιχειρούµε σε όλη την επικράτεια. Αυτή τη στιγµή που µιλάµε η ΔΙΜΕΑ
βρίσκεται σε νησιά και ελέγχει πρατήρια καυσίµων. Επιχειρεί, επίσης, σε εφοδιαστική αλυσίδα και σε σουπερµάρκετ. Άλλωστε, από
τα δηµοσιοποιηµένα πρόστιµα µπορεί εύκολα κάποιος να δει ότι
έχουν επιβληθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε συγκεκριµένα σουπερµάρκετ, σύνολο, λοιπόν, άνω των τριών εκατοµµυρίων.
Και εδώ θα πρέπει να πούµε ότι ο Υπουργός, µε την παρουσία
του παντού και ιδιαίτερα τελευταία και στα διυλιστήρια, δίνει το
µήνυµα ότι δεν θα ανεχτούµε τίποτε. Όποιος επιχειρήσει εν µέσω
αυτής της κρίσης να λειτουργήσει παραβατικά, να κερδοσκοπήσει ή να ακολουθήσει µια εναρµονισµένη πρακτική, θα µας βρει
µπροστά του.
Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσετε το σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Και συνεχίζουµε τον κατάλογο µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Διονύσιο Σταµενίτη.
Ορίστε, κύριε Σταµενίτη, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο
αφορά στην προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς το ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για την καλύτερη επιβολή και τον
εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης, που έχουν ως βασικό
στόχο την προστασία των καταναλωτών.
Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
προβλέπεται η αυστηροποίηση του πλαισίου των επιβαλλόµενων
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κυρώσεων για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συµµόρφωση
των εµπόρων στις υποχρεώσεις, που αφορούν εκπτώσεις, προσφορές κι αλλά και τη µη νόµιµη λειτουργία τις Κυριακές, αποσαφηνίζεται το πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο η εµπορική
πρακτική θεωρείται ως παραπλανητική, δίνοντας τη δυνατότητα
στον καταναλωτή σε αυτές τις περιπτώσεις να ζητήσει µείωση
της τιµής ή να καταγγείλει τη σύµβαση. Εισάγεται ένα πλέγµα
νέων ορισµών, που αφορούν την ψηφιακή υπηρεσία, την επίγραµµη αγορά, τον πάροχο επίγραµµης αγοράς, τη συµβατότητα, τις δυνατότητες λειτουργίας και τη διαλειτουργικότητα.
Εισάγεται, επίσης, υποχρέωση ενηµέρωσης για τον προµηθευτή,
όσον αφορά τις συµβάσεις που συνάπτονται σε επίγραµµες αγορές ως προς την ενηµέρωση του καταναλωτή. Αυξάνεται η περίοδος του δικαιώµατος υπαναχώρησης από δεκατέσσερις σε
τριάντα µέρες για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί, ενώ ακόµα
καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προµηθευτή και του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης του τελευταίου από τις εξ
αποστάσεως ή εκτός εµπορικού καταστήµατος συµβάσεις.
Πρόκειται, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως µπορεί
κάποιος να διαπιστώσει, για ρυθµίσεις που φιλοδοξούν να διασφαλίσουν ένα δίκαιο πλαίσιο στις σχέσεις ανάµεσα στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές, που διασφαλίζει διαφανείς
πρακτικές, συνεισφέρει στην ορθή λειτουργία της αγοράς και
παράλληλα ενισχύει την οικονοµική δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα, στο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται και διατάξεις που ρυθµίζουν ζητήµατα που σχετίζονται µε την προστασία
της ψυχικής υγείας των ανηλίκων καταναλωτών, απέναντι σε
πρακτικές επιχειρήσεων που διαθέτουν δωρεάν ή έναντι αµοιβής
τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και λοιπών ψηφιακών εφαρµογών στους καταναλωτές, σε χώρους που έχουν πρόσβαση και
ανήλικοι. Ρυθµίζεται ακόµα και το ζήτηµα της εγκατάστασης και
λειτουργίας µικρών µεταποιητικών µονάδων εντός Αγίου Όρους,
καθώς ορίζεται ως αρµόδια αρχή το Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Και νοµίζω ότι τις όποιες ενστάσεις ακούσαµε για
το θέµα αυτό από την Αντιπολίτευση, τις απέκρουσε µε την αναλυτική του επεξήγηση των διατάξεων και του περιεχοµένου των
ρυθµίσεων ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής τις προηγούµενες ηµέρες.
Υπάρχουν ακόµα διατάξεις µε τις οποίες διευκολύνεται η λειτουργία των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών, ενώ αποσαφηνίζονται ζητήµατα που
οφείλονται στις ερµηνευτικές δυσκολίες του υφιστάµενου ρυθµιστικού πλαισίου ως προς την αρµοδιότητα των περιφερειών
για την έκδοση, τη χορήγηση, τη µεταβίβαση και την ανανέωση
αδειών παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών σε λαϊκές αγορές.
Με λίγα λόγια, συζητάµε ένα σχέδιο νόµου που ενσωµατώνει
µια ευρωπαϊκή οδηγία, τακτοποιώντας µια υποχρέωση της
χώρας µας και από την άλλη διευθετεί πρακτικά ζητήµατα, στα
οποία µόλις αναφέρθηκα. Και νοµίζω ότι η κοινή λογική λέει ότι
θα πρέπει αυτό το σχέδιο νόµου να ψηφιστεί µε ευρεία πλειοψηφία.
Αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι, το σηµερινό σχέδιο νόµου
συζητείται στον απόηχο της ιστορικής επίσκεψης του Έλληνα
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής, της συνάντησής του µε τον Πρόεδρο Μπάιντεν και
της οµιλίας του στο Αµερικανικό Κογκρέσο, µιας υψηλής σηµασίας επίσκεψης και σε ουσία και σε συµβολισµούς, η οποία ήδη
χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές ως η πιο πετυχηµένη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.
Μέσα στα άλλα θετικά που συνεπάγεται για την Ελλάδα αυτή
η εξέλιξη, έχει και έντονο ενδιαφέρον για τον τοµέα των επενδύσεων στη χώρα µας µε τα µηνύµατα που έρχονται να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Για πρώτη φορά στην ιστορία των σχέσεων των
δύο χωρών, έχουµε τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού κλίµατος, που
εµφανίζει την αµερικανική πλευρά να αντιµετωπίζει τη χώρα µας
ως µια ελκυστική αγορά για επενδύσεις. Όλοι αντιλαµβανόµαστε
τη σηµασία που έχει η προσέλκυση αµερικανικών κεφαλαίων για
την ανάπτυξη της οικονοµίας µας, αλλά και τα µηνύµατα που
στέλνει παγκοσµίως αναφορικά µε την ουσιαστική µεταστροφή
της Ελλάδας σε µια σύγχρονη και ισχυρή χώρα.
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Όλα αυτά, βέβαια, δεν συµβαίνουν ως µαγείας ή απλώς επειδή
πράγµατι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σήµερα στο καλύτερό τους επίπεδο, αλλά κυρίως επειδή η δουλειά που γίνεται
από την Κυβέρνηση και από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποδίδει, έχει δώσει σηµαντικά αποτελέσµατα και αναβαθµίζει σταθερά το επενδυτικό περιβάλλον της
χώρας µας.
Τα τρία τελευταία χρόνια, µέσα από µια σειρά δράσεων και παρεµβάσεων, έχουµε επιτύχει να βελτιώσουµε το επενδυτικό περιβάλλον και να δηµιουργήσουµε µια ανταγωνιστική οικονοµία,
που ήδη παίρνει ψήφο εµπιστοσύνης από ξένες επενδύσεις σηµαντικών κολοσσών, όπως είναι η «PFIZER», η «MICROSOFT»
στη Θεσσαλονίκη, η «AMAZON WEB SERVICES» και η «JP MORGAN» και πολλές άλλες.
Τη θετική εικόνα και τα επιτυχηµένα αποτελέσµατα τα διαπιστώνουµε άλλωστε και από τα στοιχεία και τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβεβαιώνουν την αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα που παρουσιάζει η ελληνική οικονοµία και αναγνωρίζουν την αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής της
ελληνικής Κυβέρνησης, ενώ όσον αφορά τις επενδύσεις για την
τριετία 2021 - 2023, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη
στις επενδύσεις µε διψήφια µάλιστα άνοδο των επενδύσεων για
το 2022.
Η χώρα µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις αναµενόµενες απώλειες που υφίσταται λόγω της ενεργειακής κρίσης,
εκτιµάται ότι θα παρουσιάσει σηµαντικό ρυθµό ανάπτυξης υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο τόσο για το 2022 όσο και
για το 2023, όλα αποτελέσµατα που συνδέονται το ένα µε το
άλλο και έχουν προκύψει εξαιτίας της πιστής εφαρµογής του
προγράµµατος της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε για τη συνέπεια στον χρόνο.
Το λόγο τώρα έχει, αφού τακτοποιηθεί υγειονοµικά το Βήµα,
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γιώργος Κωτσός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητή συνάδελφε και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορώ
παρά να εκφράσω την υπερηφάνεια που ένιωσα ως Έλληνας, ως
µέλος της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, από την παρουσία του Πρωθυπουργού µας στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερική,
όπου κατέδειξε πως η Ελλάδα είναι µια ισχυρή χώρα, αξιόπιστος
εταίρος, ελκυστικός πόλος επένδυσης, αλλά πάνω απ’ όλα µια
δηµοκρατική χώρα, που ξέρει σε ποια πλευρά της ιστορίας βρίσκεται και κυρίως ξέρει να τιµά τους συµµάχους και τους φίλους
της.
Αυτή την Ελλάδα θέλουµε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή την Ελλάδα οραµατιζόµαστε. Αυτή την Ελλάδα χτίζουµε. Αυτή την Ελλάδα υποστηρίζουµε και χαιρόµαστε που
γίνεται αποδεκτή και από τους Αµερικανούς Γερουσιαστές, Βουλευτές, υψηλόβαθµα στελέχη, αναγνωρίζοντας το κύρος και την
αξιοπιστία της χώρας µας.
Και, ξέρετε, όλα αυτά είναι ιδιαίτερης σηµασίας, ειδικά αυτή
την περίοδο, µια εξαιρετικά ταραγµένη περίοδο, µια ευάλωτη,
ευαίσθητη περίοδο µε τη γεωπολιτική κρίση να µαίνεται στα ανατολικά της Ευρώπη, µε τον πόλεµο ανάµεσα στη Ρωσία και την
Ουκρανία να έχει δηµιουργήσει δεδοµένα, αλλά και ταυτόχρονα
να έχει δηµιουργήσει και µια σειρά από προβλήµατα που επηρεάζουν και τη δική µας χώρα και όχι µόνο τη δική µας χώρα, θα
έλεγα, το σύνολο του κόσµου: αστάθεια, αβεβαιότητα, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, που καλούµαστε να τα αντιµετωπίσουµε καθηµερινά.
Και το ερώτηµά µας είναι: Η Κυβέρνησή µας, η Νέα Δηµοκρατία, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός που έχουµε σήµερα εδώ
κοντά µας, σε όλη αυτή την εισαγόµενη κρίση έχουν µείνει απαθείς; Δεν έχουν αντιδράσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο;
Και θα εξηγήσω µε δύο λόγια τι εννοώ µέσα από σοβαρή µείωση φόρων. Πρόσφατα, αυτές τις ηµέρες, αν θέλετε, οι συµπολίτες µας παίρνουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και βλέπουν
34% µείωση, που εν τοις πράγµασι σηµαίνει αύξηση του διαθέ-
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σιµου εισοδήµατός τους. Βλέπουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε
πάρα πολλά επίπεδα, αύξηση του κατώτατου µισθού κοντά στο
10%. Αν µη τι άλλο, όλα αυτά συνηγορούν σε αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των συµπολιτών µας, αλλά και ταυτόχρονα
πέρα από αυτό µια σειρά από µέτρα που ενισχύουν κυρίως τις
ευάλωτες, κυρίως τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες που το
έχουν περισσότερο ανάγκη από καθένα.
Ξέρετε η ενεργειακή κρίση, η τεράστια, η αλµατώδης αύξηση
τόσο στο φυσικό αέριο, που συνεπάγεται αύξηση στο ηλεκτρικό
ρεύµα, η αύξηση στα ορυκτά καύσιµα συνεπάγεται και αύξηση σε
µια σειρά από καταναλωτικά προϊόντα και επιβάλλεται -και το κάνει
η Κυβέρνησή µας- να είµαστε κοντά στον πολίτη που δοκιµάζεται,
στον πολίτη που προβληµατίζεται, στον πολίτη που νιώθει την
ακρίβεια στην τσέπη του και ερχόµαστε να τον ενισχύσουµε διαρκώς µε µέτρα ελάφρυνσης φόρων, αύξησης µισθού και ενίσχυσης
µέσα από συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία, ούτως ώστε να
µπορέσουν πραγµατικά να αντεπεξέλθουν οι συµπολίτες µας, µε
τους καλύτερους δυνατούς όρους, απέναντι σε αυτή την κρίση
που µαστίζει όχι µόνο τη χώρα µας αλλά το σύνολο του πλανήτη.
Και ερχόµαστε, βεβαίως, και µε το παρόν σχέδιο νόµου που
συζητούµε σήµερα, να αξιοποιήσουµε τη νοµοθεσία την ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή και να την προσαρµόσουµε ανάλογα, ούτως ώστε να µπει ένα φρένο σε καταχρηστικούς όρους
συναλλαγών σε µια προσπάθεια να συγκρατήσουµε τιµές, αλλά
κυρίως να προστατέψουµε τα δικαιώµατα των καταναλωτών.
Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα; Κατ’ αρχάς η ενίσχυση της διαφάνειας µεταξύ
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, να γνωρίζουν δηλαδή
οι καταναλωτές ποια είναι η χαµηλότερη τιµή µέσα από την οποία
µπορούν να προµηθευτούν ένα προϊόν και ταυτόχρονα να είναι
σε θέση να αναγνώσουν εάν αυτός που τους το πουλά χρησιµοποιεί τεχνητά µέσα, προκειµένου να διογκώσει τις τιµές.
Ένα άλλο σηµείο εξαιρετικής αξίας είναι και το γεγονός ότι
πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωρίζεται ένα προϊόν µε
το ίδιο brand name, µε την ίδια ονοµασία στο αν έχει τα ίδια συστατικά παντού ή αν είναι διαφορετικής φύσης, διαφορετικής
ποιότητας ως προς τη σύνθεσή του, που σαν στόχο θα έχει την
παραπλάνηση του πολίτη, την παραπλάνηση του καταναλωτή.
Επίσης, στοχεύουµε στο να αντιµετωπίσουµε την έλλειψη διαφάνειας στις συναλλαγές µεταξύ καταναλωτών και προµηθευτών
κυρίως µέσω των ψηφιακών συναλλαγών. Και ξέρετε όσο περνά
ο καιρός και εξελίσσονται οι νέες τεχνολογίες, ένα µεγάλο κοµµάτι του εµπορίου γίνεται πλέον µέσα από το διαδίκτυο και πραγµατικά εκεί θα πρέπει να προστατεύσουµε τον καταναλωτή, αλλά
και να του δώσουµε όλες εκείνες τις δυνατότητες να έχει τις
απαιτούµενες πληροφορίες, προκειµένου να αγοράσει το καλύτερο προϊόν στη χαµηλότερη δυνατή τιµή.
Και εδώ να σηµειώσω µία πρόβλεψη, αλλά και µία πρακτική
που έχει εφαρµόσει ο Υπουργός µας -αλλά και το Υπουργείοπου έχει να κάνει µε τη δηµοσιοποίηση των κυρώσεων των επιχειρήσεων που δεν προσαρµόζονται πάνω στις επιταγές που επιβάλλει η νοµοθεσία. Αν µη τι άλλο, συνιστά διαφάνεια, αλλά
κυρίως συνιστά τόλµη στο να δηµοσιοποιούνται οι επιχειρήσεις
που παραβαίνουν τον νόµο και που δηµιουργούν τεχνητά προβλήµατα στην αγορά.
Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, είναι αλήθεια ότι βιώνουµε µία
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, µια δύσκολη περίοδο που απαιτεί
από όλους µας συστράτευση, αλλά και ταυτόχρονα κοινή αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται είτε στην
αγορά είτε στους καταναλωτές.
Θα έλεγα µάλιστα ότι δεν προσφέρεται αυτή εδώ η περίοδος
για µικροψυχία και µίζερη θεώρηση των πραγµάτων και ίσα ίσα
επιβάλλεται συστράτευση όλων των πολιτικών δυνάµεων, προκειµένου να φανούµε χρήσιµοι και αποτελεσµατικοί στην προστασία της κοινωνίας. Και η δέσµευση της Κυβέρνησής µας ποια
είναι; Ότι όσο θα διαρκεί αυτή η κρίση, εµείς θα είµαστε διαρκώς
στο πλευρό, πλάι στον πολίτη, να τον στηρίζουµε, να τον ενισχύουµε και να τον υποστηρίζουµε, προκειµένου να αντεπεξέλθει σε αυτή την κρίση µε τους καλύτερους δυνατούς όρους.
Γι’ αυτούς τους λόγους, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
σας καλώ να υπερψηφίσετε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ τώρα στο
Βήµα, αφού τακτοποιηθεί υγειονοµικά, τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία κ. Αναστασία Γκαρά.
Ορίστε, κυρία Γκαρά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο
νόµου για την προστασία των καταναλωτών µε ενσωµάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας. Ωστόσο, προφανώς, δεν νοµοθετούµε εν
κενώ χρόνου, καθώς νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες, εργαζόµενοι, συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, µε ευθύνη αυτής της Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, οδηγούνται καθηµερινά
σε ρευµατοτοκοπές, σε λουκέτα, σε ανέχεια, σε χρεοκοπία,
αφού αντιµετωπίζουµε όλοι και όλες ένα τεράστιο κύµα ακρίβειας.
Η χώρα κατέγραψε πολύ πρόσφατα διψήφιο νούµερο στον
πληθωρισµό, στο 10,2%, για τον µήνα Απρίλιο. Για πρώτη φορά
µετά από είκοσι οκτώ χρόνια καταγράφουµε τέτοιο νούµερο
στον πληθωρισµό, µε την Κυβέρνηση να αποδεικνύεται εννιά
µήνες τώρα επιταχυντής και πολλαπλασιαστής αυτής της κρίσης
και της ακρίβειας, αντί, ως όφειλε, να προστατέψει τους πολίτες,
να προστατέψει τους καταναλωτές, αλλά να προστατέψει και τις
επιχειρήσεις.
Η στάση αυτής της Κυβέρνησης, η αδράνεια αυτής της Κυβέρνησης, ειδικά σε ό,τι αφορά το θέµα της ενέργειας, του ρεύµατος, των καυσίµων είναι ενδεικτική του γιατί είναι µία
επικίνδυνη Κυβέρνηση για τα συµφέροντα του λαού και των πολιτών.
Ξεπουλήσατε τη ΔΕΗ εν µέσω ενεργειακής κρίσης. Πανηγυρίζατε µάλιστα τότε πως µε τον τρόπο αυτό, µε την ιδιωτικοποίηση,
θα µειωθούν οι τιµές του ρεύµατος. Στη συνέχεια, καθησυχάζατε
τους πολίτες πως δήθεν οι αυξήσεις στο ρεύµα θα είναι ελάχιστες, θα είναι για προσωρινό διάστηµα και αυτές θα καλυφθούν
από το δηµόσιο ταµείο. Όταν, όµως, τελικά έφτασαν οι λογαριασµοί να ξεπερνούν έναν µέσο µισθό ή µία µέση σύνταξη, αποδείχθηκε το παιχνίδι αισχροκέρδειας που στήθηκε στις πλάτες
του ελληνικού λαού από αυτή την Κυβέρνηση. Αποδείχθηκε πως
συνειδητά εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό, εξυπηρετώντας συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα και «γαλάζια» golden boys, τα
οποία βάλατε στις κατάλληλες θέσεις για να συντηρούν το παιχνίδι αισχροκέρδειας.
Ακόµη και για τα υπερκέρδη των ιδιωτών παρόχων στην αρχή
µας λέγατε ότι αυτά δεν υπάρχουν και ότι είναι στη φαντασία
µας. Στη συνέχεια, αφού δεν µπορούσατε άλλο να τα κρύψετε,
χρειάστηκαν να περάσουν πάρα πολλοί µήνες έτσι ώστε να παρουσιάσετε µειωµένα αυτά τα νούµερα.
Να θυµάστε, όµως, πως ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν λέτε, όσο
και αν σας προστατεύουν τα πληρωµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στο τέλος της ηµέρας ο ελληνικός λαός θα σας στείλει πίσω
τον «λογαριασµό» και θα τον στείλει και φουσκωµένο αυτόν τον
λογαριασµό, τον λογαριασµό αποδοκιµασίας της σηµερινής πολιτικής σας. Και αυτή η µέρα δεν αργεί πολύ.
Ήδη, πριν τρεις µέρες, στις 15 Μαΐου, πήρατε µία πρώτη
γεύση από αυτό το νέο ποτάµι αποδοκιµασίας της πολιτική σας.
Ένα ποτάµι ελπίδας, ένα ποτάµι που στέλνει µήνυµα πολιτικής
αλλαγής, το οποίο γιγαντώνεται καθηµερινά σε όλη τη χώρα.
Ο εµπαιγµός, η κοροϊδία, τα ψέµατα της Νέας Δηµοκρατίας
προεκλογικά, αλλά και µετεκλογικά έχουν πλέον αποκαλυφθεί
στον ελληνικό λαό. Οι πολίτες ζουν την πραγµατικότητα, ζουν
την ακρίβεια, ζουν και τον εµπαιγµό, όµως, στο πετσί τους. Και
δεν έχουν καµµία αµφιβολία για τα συµφέροντα τα οποία εξυπηρετείτε. Και σίγουρα δεν είναι τα συµφέροντα του ελληνικού
λαού.
Συνεπώς, αποτελεί, κύριε Υπουργέ, δοµική αντίφαση να έρχεστε σήµερα εδώ και να παριστάνετε δήθεν τους προστάτες των
καταναλωτών. Είστε η επιτοµή της αισχροκέρδειας, η επιτοµή
της διαπλοκής, των απευθείας αναθέσεων, της σπατάλης δηµόσιου χρήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου πηγάζει
από την ασφυκτική πίεση την οποία δέχεται τον τελευταίο καιρό
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η Κυβέρνηση προκειµένου να παρουσιάσει στην κοινωνία ότι
παίρνει µέτρα για την αισχροκέρδεια. Αυτό µαρτυρούν άλλωστε
και οι χθεσινές τηλεοπτικές επισκέψεις του κυρίου Υπουργού,
αλλά και οι επισκέψεις στα διυλιστήρια, όπου µιλούσε και για τον
έλεγχο της αισχροκέρδειας.
Ας µη γελιόµαστε όµως. Η πάταξη της αισχροκέρδειας, η προστασία των καταναλωτών δεν γίνεται µε επικοινωνιακούς όρους.
Η ανάγκη να µπουν όρια σε ένα κατακερµατισµένο, αλλά σταθερά αναπτυσσόµενο πεδίο στη χώρα µας, όπως το ηλεκτρονικό
εµπόριο, το οποίο και λόγω της πανδηµίας έχει αναπτυχθεί και
έχει σηµειώσει αλµατώδη βήµατα, είναι υπαρκτή.
Γι’ αυτό και έχουµε υπερψηφίσει και εµείς και έχουµε υποστηρίξει ανάλογες ενσωµατώσεις ευρωπαϊκών οδηγιών που κινούνται
προς αυτή την κατεύθυνση του να µπει τάξη και να προστατευτούν
οι καταναλωτές από φαινόµενα είτε παραπλάνησης είτε αισχροκέρδειας. Η επέκταση της διαφάνειας στις ηλεκτρονικές πλατφόρµες, η αυστηροποίηση των προστίµων σε περίπτωση παραπλανητικών πρακτικών, η προστασία των καταναλωτών από ψεύτικες
τιµές και κατά την περίοδο των εκπτώσεων, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όλα αυτά και άλλα πάρα πολλά είναι ζητήµατα στα οποία
κανείς σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να διαφωνήσει.
Το κρίσιµο ερώτηµα βέβαια το οποίο τίθεται είναι αν θα εφαρµοστούν όλα αυτά τα µέτρα τα οποία νοµοθετούνται, αν θα υπάρξουν οι έλεγχοι, αν θα αυξηθούν και θα ενταθούν οι έλεγχοι και η
επιβολή των µέτρων, των προστίµων και αν θα εφαρµοστούν και
µέσω ποιου µηχανισµού και από ποιους θα εφαρµοστούν.
Για ακόµη µία φορά, όµως, σε ένα ακόµη νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης έχετε ξεχάσει να πάρετε µέτρα και να νοµοθετήσετε για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τις µικρές επιχειρήσεις και στο κέντρο της χώρας, αλλά και στην περιφέρεια, τη
ραχοκοκαλιά, όπως λέµε, της εγχώριας οικονοµίας, που αυτή τη
στιγµή χειµάζονται κυριολεκτικά από την κρίση και την ακρίβεια.
Οι έµποροι και οι εργαζόµενοι νιώθουν πραγµατικά ξεχασµένοι
από αυτή την Κυβέρνηση. Δεν έχετε κάνει το παραµικρό, κύριε
Υπουργέ, ούτε για την προστασία τους, ούτε για την ενίσχυση
των µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, έστω στο επίπεδο
των κινήτρων για την ψηφιακή αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών τους.
Στην περιοχή του Έβρου, κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε
να σας πω ότι η αγορά στενάζει. Και στενάζει πολλές φορές δυσανάλογα µε άλλες περιοχές. Τα καταστήµατα κλείνουν το ένα
µετά το άλλο ή δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, διότι δεν είναι µόνο η ακρίβεια ή ότι το ηλεκτρονικό
εµπόριο και την περίοδο της πανδηµίας έχει ενταθεί, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις σε εγχώριες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις σε ακριτικές περιοχές αντιµετωπίζουν και την εκροή
χρηµάτων στις γειτονικές µη ανταγωνιστικές αγορές της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Από καύσιµα, τρόφιµα, είδη πρώτης
ανάγκης έως αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες.
Και γι’ αυτό το φαινόµενο, που είναι σε έξαρση τους τελευταίους µήνες κυρίως σε ό,τι αφορά την αγορά καυσίµων, δεν έχετε
πάρει κανένα µέτρο, δεν έχετε δείξει καν ενδιαφέρον, δεν έχετε
ακούσει τις προτάσεις που υπάρχουν από τις τοπικές κοινωνίες
και από τους εκπροσώπους των τοπικών παραγόντων, τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων.
Και γι’ αυτό σας καλούµε ακόµη και σήµερα να ανοίξετε τη συζήτηση, να συζητήσετε και µε τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινωνιών, τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, τους εκπροσώπους των πολιτών, τους επιστήµονες, προκειµένου να ληφθούν άµεσα µέτρα για τον περιορισµό αυτού του φαινοµένου
και για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια.
Κλείνοντας, είναι δύσκολο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
τη σηµερινή Κυβέρνηση να παριστάνει πλέον τον τιµητή των
ελεγκτικών µηχανισµών και τον προστάτη των καταναλωτών, των
επιχειρήσεων και του εµπορίου. Έχουµε δει στην πράξη τα µέτρα
τα οποία δεν έχουν λάβει. Η κοινωνία γνωρίζει καλά πως από τη
σηµερινή Κυβέρνηση το µόνο το οποίο µπορεί να περιµένει κάποιος είναι η εξυπηρέτηση πολύ συγκεκριµένων συµφερόντων:
Διορισµός golden boys εκτός ΑΣΕΠ και εκτός κριτηρίων, άσχετα
αν υποστηρίζουν την αξιοκρατία στα λόγια, και «γαλάζια λεφτό-
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δεντρα» που βολεύουν «ηµετέρους».
Εµείς, από τη δική µας πλευρά, θα είµαστε καθηµερινά εδώ
για να αποκαλύπτουµε τα δικά σας σκάνδαλα, να αναδεικνύουµε
τα προβλήµατα τα οποία έχουν οι τοπικές κοινωνίες και οι συµπολίτες µας και να προτείνουµε µέτρα και διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών, την προστασία των νοικοκυριών, των
εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των µικροµεσαίων, που σήµερα δοκιµάζονται σκληρά από τις καταστροφικές πολιτικές της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Και σας καλούµε -το επαναλαµβάνω- να πάρετε άµεσα µέτρα
προστασίας της κοινωνίας, να αφουγκραστείτε τα προβλήµατα
και να απαντήσετε στις πραγµατικές ανάγκες των συµπολιτών
µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, ο κ. Γιαννούλης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνω
την αγωνία των συναδέλφων της Συµπολίτευσης να δώσουν διαπιστευτήρια για ένα-δύο λεπτά προφανώς στην κεντρική οδηγία
να αποθεωθεί η πραγµατικά σηµαντική χθεσινή παρουσία του
Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αµερικανικό Κογκρέσο. Κάποιοι, µένοντας ή ξεφεύγοντας από τη «γραµµή», -δεν ξέρω, θα το αξιολογήσουν οι πολίτες- προχωρούν και σε υπερβολές, ακόµα και
σε συγκρίσεις ή ζύγισµα του µεγέθους του πατριωτισµού όλων
όσων συµµετέχουν σε αυτή την Αίθουσα, αλλά συνολικά και των
Ελλήνων. Μην το κάνετε αυτό, σας αδικεί και δεν σας τιµά.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, σας παρατηρώ εδώ και ώρα να είστε
απορροφηµένος στην περιήγηση στο διαδίκτυο ή κάποιες υπηρεσιακές ανάγκες, θέλω να σας ρωτήσω -καλωσορίζοντας την
ψήφιση και την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας που είναι
το επίµαχο νοµοσχέδιο και το οποίο η Αντιπολίτευση ως Αντιπολίτευση ευθύνης θα υπερψηφίσει- αν στην περιήγησή σας στο
διαδίκτυο έχετε παρακολουθήσει έναν διάλογο για το ότι εδώ και
δεκατέσσερις περίπου ηµέρες η ελληνική Κυβέρνηση διά του
Υπουργού Δικαιοσύνης ή του Γενικού Γραµµατέα αρνείται να εµφανιστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και δεν έχω δει
να έχει έρθει προς ψήφιση η εναρµόνιση µε την ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των µαρτύρων δηµοσίου συµφέροντος.
Αναρωτιέµαι γιατί. Δεν απευθύνω σε εσάς την ερώτηση προσωπικά. Δεν έχει σχέση µε το χαρτοφυλάκιό σας. Απλά, αναρωτιέµαι µεγαλόφωνα για τα «δύο µέτρα και δύο σταθµά».
Επίσης, περιηγούµενος στο διαδίκτυο ίσως παρατηρήσατε µια
συγκλονιστική αποκάλυψη για την ευρύτερη υπόθεση ελευθερία
του Τύπου, συµβάλλει και στην προστασία των καταναλωτών, σε
ερώτηµα που τέθηκε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον. Δεν την έθεσε συντάκτης της «ΑΥΓΗΣ» ή του «ΚΟΚΚΙΝΟΥ». Ακαδηµαϊκός που συζητούσε µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό
τον ρώτησε γιατί κατρακυλήσαµε στην εκατοστή όγδοη θέση στην
ελευθερία του Τύπου.
Μήπως πήρε το µάτι σας σήµερα µία προσπάθεια του κ. Γεραπετρίτη να ζητήσει από τον κ. Γιαννόπουλο -τον γνωρίζω πολύ
καλά τον Κώστα Γιαννόπουλο- επικεφαλής του «Χαµόγελου του
Παιδιού», να έχει το θράσος να του ζητήσει να σταµατήσει τη δηµοσιότητα για το ίδρυµα που έχει περιθάλψει και περιθάλπει χιλιάδες παιδιά; Και δεν ντρέπεστε! Ο Υπουργός Επικρατείας να
ζητάει από τον επικεφαλής, έναν πατέρα που έχασε το παιδί του
κι αφιέρωσε τη ζωή του στην πρόνοια και στην ελπίδα. Το µόνο
που τον ενδιαφέρει να αποφύγει τη δηµοσιότητα; Και ρωτώ ευθέως: Υπήρξε από το Μέγαρο Μαξίµου οδηγία τόσες µέρες προς
την ΕΡΤ να αποκρύψει το θέµα «Χαµόγελο του Παιδιού»; Την
απάντηση την ξέρω, απλά τη θέτω.
Σήµερα, επίσης, ψέγετε, κύριε Γεωργιάδη, την «Εφηµερίδα
Των Συντακτών» για έναν υπέρτιτλο που κάνει λόγο για τουρκική
αξιοπιστία. Έχετε να πείτε µια κουβέντα για το ανεκδιήγητο παιδαρέλι που έχετε διευθυντή του Γραφείου Τύπου που είχε το
θράσος να παροµοιάζει την οµιλία του κ. Τσίπρα ως εκπροσώ-
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πηση της τουρκικής επιχειρηµατολογίας; Και τον κρατάτε ακόµα
στη θέση του;
Άλλα νέα από το διαδίκτυο που φαίνεται σας απορροφά πολύ
σε αυτή τη συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση
των «Δηµοσιογράφων χωρίς Σύνορα», που απαξίωνε ο κ. Οικονόµου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, την αποδέχτηκε, τη συζήτησε, θέτει ερωτήµατα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξαναλέω, όχι
η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που προκύπτει από τα εκατόν
εβδοµήντα δύο χιλιάδες µέλη που τόση αγωνία είχατε τόσες
εβδοµάδες αριθµητικά πόσα θα είναι. Είναι η ίδια έκθεση που
µας κατατάσσει στην εκατοστή όγδοη θέση και θέτει και άλλα
ζητήµατα. Υπάρχει κι αυτό στο διαδίκτυο.
Υπάρχουν, όµως, και µια σειρά από άλλα ζητήµατα. Θέλω να
σας συγχαρώ. Χθες, για παράδειγµα, επικεφαλής κλιµακίου επισκεφθήκατε δύο διυλιστήρια και µπράβο σας. Άρα έχετε τεχνογνωσία, προσλαµβάνουσες παραστάσεις και την ικανότητα, πέρα
από την µε βεβαιότητα αναµενόµενη αντι-ΣΥΡΙΖΑ υστερία που
θα περιλάβει ίσως το µεγαλύτερο µέρος της οµιλίας σας, µε αποχρώσεις και γεύσεις και µιας ταξικής αντιπαράθεσης και µιας ιδεολογικής χίµαιρας που σας κυνηγά. Μπορείτε να µας εξηγήσει
γιατί οι βενζινοπώλες και σήµερα, παρά τις µακρόθεν οδηγίες
σας στον τηλεοπτικό σταθµό «ΣΚΑΪ» µε µηνύµατα στους αγαπητούς συναδέλφους, γιατί κάθε µέρα ανεβαίνει η τιµή στα διυλιστήρια τρία µε τέσσερα λεπτά και φτάνει αυτή η πραγµατικά
εφιαλτική κατάσταση στους καταναλωτές, µε την τιµή της βενζίνης να αποτελεί ίσως και είδος που θα πρέπει να βρουν θυρίδες
οι Έλληνες για να τις αποθηκεύουν; Έχω αυτή την απορία. Ήσασταν αυτοπροσώπως παρών στους ελέγχους. Αποτέλεσµα
υπήρξε; Θα υπάρχει;
Γίνεται µία συζήτηση πραγµατικά προσβλητική για όλους τους
Έλληνες πολίτες που δυσκολεύονται να βγάλουν τον µήνα, µόνο
για την προσέγγιση του αριθµού των αισχροκερδών. Θέλω να
σας ρωτήσω ειλικρινά όµως, επειδή πολλές φορές λέτε ότι είστε
άνθρωπος της αγοράς, άνθρωπος της πιάτσας, ότι έχετε δουλέψει στη ζωή σας, ότι έχετε κολλήσει ένσηµα, λύση στην εξίσωση
παίρνω 800 ευρώ, πρέπει να πληρώσω λογαριασµούς 1.500,
υπάρχει; Δίνει κάποια λύση η αγορά σε αυτό;
Σε ποιον αριθµό θέλετε να καταλήξουµε; Στα 500 εκατοµµύρια; Στα 600 εκατοµµύρια; Στα 200 εκατοµµύρια; Η πολιτική
ανοχή, η πολιτική υποβοήθηση να βγουν αυτά τα χρήµατα µέσα
σε αυτές τις συνθήκες των τελευταίων τριών ετών της αδράνειας
και αναποτελεσµατικής διακυβέρνησής σας είναι πρόκληση.
Όπως και τα «χαλάλι του». Χαλάλι στον Στάση 360 χιλιάρικα, χαλάλι το ένα, χαλάλι το άλλο, χαλάλι το παράλλο! Βρίσκεται ο Έλληνας πολίτης σε αδιέξοδο, όσο κι αν προσπαθείτε να το
φτιασιδώσετε µε πολιτικές χίµαιρες, µε παρελκυστικά επιχειρήµατα, µε µία τακτική που µας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω.
Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν τα λέµε απλά για λόγους κοµµατικού
εγωισµού. Γιατί έχετε δώσει δείγµατα γραφής από την πρώτη
µέρα ανάληψης των καθηκόντων σας. Η πολιτική ανοχή και η
υποβοήθηση στον πολλαπλασιασµό των κερδών κάποιων πολιτικών φίλων και χορηγών σας δεν περιορίζεται στην ενέργεια και
στα καύσιµα. Μήπως ξεχνάτε τον σαδισµό -συνοδεύει και τον
Πρωθυπουργό στις Ηνωµένες Πολιτείες- Κεραµέως; Μετά το
περσινό τσεκούρι των σαράντα χιλιάδων εισακτέων, άλλοι δέκα
φέτος; Γιατί µισείτε τόσο τους νέους ανθρώπους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας για λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, θέλω να κλείσω απευθύνοντας αγωνιώδες ερώτηµα, ειλικρινές ερώτηµα: Γιατί µισείτε τόσο τους νέους; Επειδή
επιµένουν να γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους; Επειδή ονειρεύονται; Επειδή έχουν ελπίδα; Επειδή θέλουν να δουν προοπτική χωρίς να είναι γόνοι πολιτικών οικογενειών ή γόνοι
τζακιών και δεν έχουν τη δυνατότητα τελειώνοντας το λύκειο να
φύγουν στο εξωτερικό για σπουδές; Γιατί µισείτε τόσο τους
νέους ανθρώπους; Εξηγήστε το ή αποδείξτε το! Σαράντα χιλιάδες πέρυσι και δέκα χιλιάδες φέτος, αποδόµηση των ελληνικών
πανεπιστηµίων, επικοινωνιακές προπαγάνδας για να το νοµιµοποιήσετε κοινωνικά και πολιτικά -γιατί γνωρίζω για το Συµβούλιο
της Επικρατείας- την πανεπιστηµιακή αστυνοµία. Έλεος!
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Βάλτε ένα τέλος. Ούτως η άλλως, το τέλος της Κυβέρνησής
σας πλησιάζει. Μην αφήσετε ρηµαγµένη για µία ακόµη φορά την
Ελλάδα µε την αναχώρησή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα θα
πάρει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήµατος
Αλλαγής, αµέσως µετά η κ. Τζάκρη και στη συνέχεια, για να το
ακούν και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, που θα πάρει τον
λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Γεωργιάδης
και στη συνέχεια οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Ήδη ζήτησε
τον λόγο ο κ. Ζαχαριάδης.
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί αυτές
τις µέρες να κυριαρχεί -και λογικά θα έλεγα- στην ειδησεογραφία
το θέµα της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, η
οµιλία του στο Κογκρέσο και υπάρχει ήδη µια συζήτηση για τον
απολογισµό αυτής της επίσκεψης.
Όµως, πιστέψτε µε, στους ανθρώπους ιδιαίτερα των λαϊκών
γειτονιών σαν του Δυτικού Τοµέα, στον οποίο έχω την τιµή να
εκλέγοµαι, το πρώτο θέµα συζήτησης, το πρώτο ζήτηµα είναι η
αγωνία των πολιτών, η αγωνία του κόσµου να στηρίξει το προσωπικό, το οικογενειακό τους εισόδηµα, µέσα σε συνθήκες κυριολεκτικά απόλυτης οικονοµικής ασφυξίας, σχεδόν οικονοµικής
καταστροφής, χωρίς αυτό να αποτελεί σε καµµία περίπτωση
υπερβολή, κύριε Υπουργέ.
Ανακοινώθηκαν τις προάλλες, πριν από λίγες µέρες τα µέτρα
της Κυβέρνησης, τα µέτρα που είπατε, για τα τιµολόγια ενέργειας. Έχουν κατατεθεί οι διαφορετικές απόψεις των κοµµάτων
και εµείς, ως ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής, καταθέσαµε τροπολογία
µε ολοκληρωµένο τρόπο αντιµετώπισης αυτού του ζητήµατος,
που συνεχίζετε να αρνείστε να µην καταλαβαίνετε ότι µόνο µε
αυτόν τον τρόπο µπορεί πραγµατικά να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες και βεβαίως,
εν πολλοίς, όλα θα κριθούν σύντοµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά και η αποτελεσµατικότητα των µέτρων, που και η Κυβέρνηση είπε ότι πήρε θα κριθεί
από το ύψος των λογαριασµών οι οποίοι θα έρθουν το επόµενο
χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, υπάρχει ένα συνολικό πρόβληµα µε
την ακρίβεια και στα καταναλωτικά προϊόντα και µε τη βενζίνη,
όπου οι τιµές έχουν κυριολεκτικά εκτοξευθεί. Η πίεση στα νοικοκυριά υφίσταται και είναι ανυπόφορη.
Πολλοί, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, κύριε
Υπουργέ, νιώθουν απροστάτευτοι και αδικηµένοι. Η Κυβέρνηση
δεν µειώνει τον φόρο καυσίµων. Η αισχροκέρδεια στη λιανική οργιάζει και υπάρχει ένα διπλό πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα. Από
τη µία, έχουµε χιλιάδες ανθρώπους να δυσκολεύονται, να δεινοπαθούν και από την άλλη, φαίνεται ότι κάποιοι συσσωρεύουν
πλούτο µέσα σε αυτές τις συνθήκες, κρυµµένοι, αλλά αξιοποιώντας την κρίση, όπως βεβαίως συµβαίνει και σε κάθε κρίση.
Είναι αυτό που λέµε στο χωριό µου και φαντάζοµαι ότι το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι «ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται». Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγµατικότητα.
Μπροστά στα µάτια µας, λοιπόν, αυξάνονται οι ανισότητες και
αυτό γίνεται κάθε µέρα ολοένα και πιο αισθητό. Από τη µία,
υπάρχουν οι πολλοί που δεν τα βγάζουν πέρα και από την άλλη,
έχουµε φαινόµενα συσσώρευσης πλούτου, συχνά µε αθέµιτες
πρακτικές.
Ας πάρουµε το παράδειγµα των καυσίµων, κύριε Υπουργέ. Τι
ακριβώς συµβαίνει; Τι ακριβώς συµβαίνει στην αλυσίδα αύξηση
στις τιµές των πρώτων υλών - χρέωση από τα διυλιστήρια - χρέωση από τους µεταφορείς και βενζινάδικα; Τι γίνεται εκεί πέρα;
Οφείλουµε να το ψάξουµε µέχρι τέλους, όπως µιλήσαµε για
υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, που τελικά, µετά από τεράστια πίεση της Αντιπολίτευσης, δέχτηκε να φορολογήσει η Κυβέρνηση. Βεβαίως, περιµένουµε να δούµε τελικά πόσα είναι.
Πόσα είναι αυτά, κύριε Γεωργιάδη; Περιµένουµε να δούµε τι
θα κάνετε µε αυτό, αλλά αντιστοίχως και µε τον ίδιο τρόπο να
δούµε και ποιες εταιρείες πετρελαιοειδών ή και κρίσιµα για τη
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ζωή των πολιτών εταιρικά συµφέροντα συγκεντρώνουν υπερκέρδη. Να δούµε τι θα πράξουµε και µε όλα αυτά.
Να δούµε την όλη εικόνα, κοντολογίς, κύριε Υπουργέ. Λειτουργούν οι κανόνες στοιχειώδους ανταγωνισµού και σε αυτούς τους
χώρους; Είδαµε τη χθεσινή σας επίσκεψη στα διυλιστήρια και,
βεβαίως, καλά κάνατε και πήγατε. Μπορείτε να µας ενηµερώσετε
εδώ πέρα, από το Βήµα της Βουλής των Ελλήνων, τελικά ποιο
ήταν το αποτέλεσµα, ποια είναι τα συµπεράσµατα τα οποία βγάλατε από αυτό, προκειµένου να καταλάβουµε;
Και το λέω καλοπροαίρετα, κύριε Υπουργέ. Τελικά, αυτό ήταν
µια κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα ή ήταν µια κίνηση µε ουσιαστικά αποτελέσµατα, τα οποία περιµένουµε να δούµε; Ποια
θα είναι τα συµπεράσµατα; Να µας ενηµερώσετε, γιατί αυτό είναι
η ουσία.
Αυτά, λοιπόν, οφείλει η Κυβέρνηση να ελέγξει και σε αυτή
ακριβώς την κατεύθυνση έχετε υποχρέωση να πάρετε µέτρα και
να αυξηθούν οι έλεγχοι και να επιβληθούν πρόστιµα. Όµως,
όπως φαίνεται, χρειάζεται και µια ακόµα µεγαλύτερη και πιο ολιστική προσέγγιση.
Χρειάζονται να γίνουν ακόµα περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι επαναλαµβάνω µόνο έτσι, µόνο µε αυτόν τον
τρόπο µπορούν να καταπολεµηθούν οι τεράστιες ανισότητες που
όξυνε ακόµα περισσότερο αυτή η κρίση την οποία ζούµε.
Χρειάζεται ένα ολοκληρωµένο, λοιπόν, πλαίσιο µείωσης του
ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως λέµε, µείωσης του ΦΠΑ στα
βασικά καταναλωτικά αγαθά από το 13% στο 6%, κάτι που σας
ζητούν όλα τα επιµελητήρια, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν το κάνετε;
Αυτό ζητούν όλοι οι αρµόδιοι φορείς.
Επίσης, ένα πλαίσιο στήριξης των εισοδηµάτων -έγινε η αύξηση του κατώτατου µισθού, κάτι που εµείς σας λέµε εδώ και
επτά, οκτώ µήνες- γιατί µε 10,2% πληθωρισµό, κύριε Υπουργέ,
όλη αυτή η αύξηση που έγινε τον Μάιο, ενώ το πρόβληµα υπάρχει από τον Σεπτέµβρη, πολύ απλά έχει ήδη εξαϋλωθεί.
Ακόµα, χρειάζεται ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο στήριξης των
συντάξεων µε αποκορύφωµα τους διαρκείς ουσιαστικούς και
αποτελεσµατικούς ελέγχους.
Και έρχοµαι στο σηµερινό προς συζήτηση νοµοσχέδιο, το
οποίο περιλαµβάνει την ενσωµάτωση και την προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας σε οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, αναφορικά µε την καλύτερη επιβολή και τον
εκσυγχρονισµό της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών.
Η ενσωµάτωση αυτής της οδηγίας στην εγχώρια έννοµη τάξη
συνιστά, βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζουµε, µια εθνική υποχρέωση
µη διαπραγµατεύσιµη. Συνεπώς ορθά έρχεται προς συζήτηση,
ορθώς τη φέρνετε. Όµως, το ερώτηµα είναι πώς και πότε. Και
εξηγούµαι. Η ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2019/2161,
όπως ορίζεται, θα πρέπει να αποτελέσει µέρος του εσωτερικού
δικαίου των κρατών µελών µέχρι τις 28 Μαΐου του 2022. Είναι παγιωµένη πλέον τακτική της Κυβέρνησής σας η καθυστέρηση
στην όποια νοµοθέτηση, αλλά τουλάχιστον έστω και την τελευταία στιγµή φαίνεται να προλαβαίνετε τη συγκεκριµένη περίπτωση µε αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Αντίθετα, όµως, άλλες σηµαντικές οδηγίες, όπως η οδηγία
770/2019 και η 771/2019, ενώ θα έπρεπε να είχαν ενσωµατωθεί
έως την 1η Ιουλίου του 2021 και να αρχίσουν να εφαρµόζονται
από την 1η Ιανουαρίου του 2022, εντούτοις για άγνωστο λόγο
ακόµα αγνοούνται. Γιατί; Γιατί δεν το κάνετε;
Πάµε, λοιπόν, τώρα ξανά πίσω στο υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου, όπου επιχειρείται η τροποποίηση των εθνικών διατάξεων
που προστατεύουν τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών, µε τις περισσότερες δε µεταβολές να παρατηρούνται στις
διατάξεις για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και για τα δικαιώµατα των καταναλωτών.
Οι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και τα πολυπαθή δικαιώµατα
των καταναλωτών είναι θέµατα για τα οποία γίνεται πολύς λόγος
το τελευταίο χρονικό διάστηµα και απασχολούν έντονα την ελληνική κοινωνία. Άλλωστε, την εποχή της ακρίβειας µε την προοδευτική αύξηση των τιµών της ενέργειας, των τροφίµων, των
καυσίµων, µε τον καλπάζοντα πληθωρισµό, µε την ταυτόχρονη
συρρίκνωση του όποιου οικογενειακού εισοδήµατος και τη µεί-
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ωση της αγοραστικής δύναµης του καθένα µας, η αποτελεσµατική προστασία του καταναλωτή από αντιεπαγγελµατικές και
κερδοσκοπικές εµπορικές πρακτικές θα έπρεπε να αποτελεί το
βασικό µέληµα της κάθε κυβέρνησης. Η εποχή κρίσης που διανύουµε, λοιπόν, απαιτεί τη λήψη σοβαρών µέτρων.
Συνεπώς οποιοδήποτε λογικό µέτρο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση δεν µπορεί παρά να µας βρει ως ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής θετικούς, όπως άλλωστε θετικά διακατεχόµαστε και
απέναντι στην ενσωµάτωση της οδηγίας. Όµως, αυτό το οποίο
είπε και ο ειδικός αγορητής µας, ο κ. Πάνας, είναι ότι αυτή η ενσωµάτωση δεν είναι απροβληµάτιστη.
Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά ενώ κατ’ αρχάς συµφωνούµε βεβαίως µε την αυστηροποίηση των επιβαλλόµενων κυρώσεων
στους εµπόρους σε περίπτωση µη συµµόρφωσης στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις εκπτώσεις στις προσφορές και τη µη
νόµιµη λειτουργία τις Κυριακές, εντούτοις τα τιθέµενα κατώτατα
όρια είναι δυσανάλογα υψηλά για τις µικρές επιχειρήσεις καθιστώντας την εν λόγω αυστηροποίηση υπέρµετρα και αποκλειστικά τιµωρητική και όχι αποτρεπτική, όπως θα έπρεπε να είναι
κατά κύριο λόγο. Διότι, κατά τη γνώµη µας, η νοµοθέτηση θα
έπρεπε κυρίως να στοχεύει στην ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού
ελεγκτικού µηχανισµού και γενικότερα στην πρόληψη.
Εσείς µας λέτε ότι γίνονται έλεγχοι. Εµείς έχουµε εκφράσει τις
επιφυλάξεις µας. Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι ότι, όπως µας λέτε
ότι κάνετε ελέγχους, πόσο επαρκείς, πόσο αποτελεσµατικοί και
πόσο αποτρεπτικοί είναι οι έλεγχοι που µας λέτε ότι κάνετε. Ποιο
είναι το αποτέλεσµα; Εκεί πρέπει να εστιάσουµε, γιατί εξαιτίας
της απουσίας των ελέγχων, κύριε Υπουργέ, φτάσαµε στη δυσφήµιση της χώρας µας και της βαριάς βιοµηχανίας της χώρας µας,
του τουρισµού, µε το γνωστό πλέον γεγονός της καβουροσαλάτας στη Μύκονο, όπου και η αθέµιτη αυτή πρακτική έγινε θέµα
συζήτησης σε όλο τον κόσµο. Τώρα θα µπει το όποιο πρόστιµο.
Καλώς. Όµως, δυστυχώς, για εµάς η ζηµιά έχει ήδη γίνει, γιατί
πολύ απλά ο κρατικός µηχανισµός διά της απουσίας του επέτρεψε στον «χ» ιδιοκτήτη να πράττει κατά το δοκούν επί τόσο
καιρό, µη ελέγχοντάς τον. Εποµένως, έλεγχοι, πρόστιµα, τιµωρία
και όχι το αντίστροφο. Πρόληψη.
Παρακάτω, προβληµατισµό µάς έχει προκαλέσει, κάτι που επίσης είπε ο κ. Πάνας, η απαλοιφή της διάταξης του κοινωνικού
διαλόγου µε τις τροποποιήσεις της παραγράφου 7 του άρθρου
3, όπου προβλέπεται ότι ο εκάστοτε Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων µπορεί να εκδίδει τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις
προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες ως υπουργική απόφαση, χωρίς όµως να προχωράει σε διάλογο µε τους φορείς της
αγοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό λεπτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Λάθος, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, η διαγραφή του κοινωνικού διαλόγου από την έκδοση της υπουργικής απόφασης και ζητούµε
να παραµείνει. Ιδανικά δε προτείνουµε τη σύσταση µιας ειδικής
επιτροπής διαλόγου για όλα τα θέµατα των µειωµένων τιµών και
για τα προβλήµατα τα οποία κατά καιρούς προκύπτουν και για
τη συναινετική επίλυσή τους από την απαρτιζόµενη από µέλη
όλων των εµπλεκόµενων φορέων.
Κλείνοντας, η παράταξή µας, το ΠΑΣΟΚ, επιζητά µια υγιή
αγορά µε κανόνες λειτουργίας που θα λαµβάνουν σοβαρά υπ’
όψιν το συµφέρον του καταναλωτή, γιατί το αδύναµο µέρος στην
περίπτωση αυτή, το οποίο και οφείλουµε να προστατεύσουµε,
είναι ο πολίτης, είναι ο αγοραστής, είναι ο καταναλωτής. Οι
όποιοι κανόνες, όµως, όπως και οι εκάστοτε οδηγίες, όπως η σηµερινή, θα πρέπει να εφαρµόζονται κυρίως στην πράξη, κύριε
Υπουργέ, µη αρκούµενοι και απλά και µόνο σε µία ρηµατική διατύπωση εντός ενός νοµοσχεδίου.
Το κατά πόσο, λοιπόν, η σηµερινή Κυβέρνηση θα επιτύχει την
ουσιαστική και έµπρακτη εφαρµογή των νοµοθετηµάτων της
µένει να το δούµε στην πράξη. Πολιτική βούληση έχετε; Αυτό
είναι το θέµα. Και αν ναι, αποδείξτε το.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα η
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεοδώρα Τζά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρη και αµέσως µετά ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Άδωνις Γεωργιάδης.
Ορίστε, κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε
σήµερα ένα νοµοσχέδιο υποχρεωτικό κατά µία έννοια, εφόσον
ενσωµατώνει και τροποποιεί Ενωσιακό Δίκαιο που έχει σχέση µε
τον εκσυγχρονισµό και την καλύτερη επιβολή των κανόνων της
Ένωσης, σχετικά µε την προστασία του καταναλωτή. Αυτό γίνεται για να θωρακιστεί και για να ρυθµιστεί καλύτερα η εσωτερική
αγορά του λιανεµπορίου, λαµβάνοντας βέβαια υπ’ όψιν και την
αλµατώδη αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου, το οποίο µεγάλωσε δυσανάλογα, θα έλεγα, τα δύο αυτά χρόνια της πανδηµίας
και της εφαρµογής κανόνων περιορισµού της οικονοµικής και
κοινωνικής ζωής των πολιτών.
Κοιτάξτε, όµως, το παράδοξο που συµβαίνει εν τω µέσω της
οικονοµικής συγκυρίας που βιώνουµε σήµερα. Από τη µία παίρνουµε µέτρα για την προστασία των καταναλωτών και από την
άλλη έχουµε αφήσει τον καταναλωτή έρµαιο, θα έλεγα, ενός κόστους ζωής που συνεχώς αυξάνεται.
Ο πληθωρισµός σκαρφάλωσε στο 10,2% τον Απρίλιο και ροκανίζει ανελέητα τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα ή µάλλον, όπως
θα έλεγα καλύτερα, ό,τι έχει µείνει από αυτά. Για πολλά νοικοκυριά και για πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις η κατάσταση
είναι ήδη τραγική. Με τον µέσο όρο του πληθωρισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κυµαίνεται στο 7%, είναι σαφές ότι ο σηµερινός πληθωρισµός είναι αποτέλεσµα της κυβερνητικής
αδράνειας και όχι µόνο αποτέλεσµα των εξωτερικών πιέσεων
που ασκούνται στην οικονοµία, όπως θέλει να µας πείσει ο κύριος Υπουργός.
Είναι ένας πληθωρισµός ο οποίος έχει ενσωµατώσει τις µεγάλες ανατιµήσεις στο ηλεκτρικό ρεύµα, στα καύσιµα και στα είδη
διατροφής.
Στο µείζον ζήτηµα της ηλεκτρικής ενέργειας, η εφαρµογή της
ρήτρας αναπροσαρµογής από τον Αύγουστο του 2021 στη χώρα
µας, µε τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε, κατέληξε στη δηµιουργία µιας de facto ρήτρας πολλαπλασιασµού της τιµής του
ρεύµατος, που µεταφέρει καταχρηστικά το σύνολο των διακυµάνσεων των τιµών στους καταναλωτές, µε σοβαρές παρατυπίες, µε αδιαφάνεια και µε παραβάσεις στη χρησιµοποίησή της.
Ο µέσος καταναλωτής, ο οποίος παθαίνει ηλεκτροσόκ, κύριε
Υπουργέ, από τους λογαριασµούς του ρεύµατος που λαµβάνει
από τον περασµένο Αύγουστο, παρακολουθεί ανυπεράσπιστος
την ανηλεή επίθεση που δέχεται στα πενιχρά εισοδήµατά του
από µια οργανωµένη και καλά συντονισµένη επιχείρηση σύγχυσης, συσκότισης και παραπληροφόρησης. Κοιτάξτε να δείτε τι
συµβαίνει. Η Κυβέρνηση τα ρίχνει στη ΡΑΕ, η ΡΑΕ µάς δείχνει τη
ΔΕΗ και η ΔΕΗ µάς δείχνει τους ιδιώτες παρόχους και όλοι µαζί
γλεντάνε µε τα χρήµατα των ελληνικών νοικοκυριών.
Εννέα µήνες µετά, ήρθε επιτέλους το περιβόητο πόρισµα της
ΡΑΕ, που υπολόγισε τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής στα 927 εκατοµµύρια, χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία που συγκρίνει το µεικτό περιθώριο κέρδους
των µονάδων παραγωγής κατά την περίοδο Οκτωβρίου του 2021
- Μαρτίου του 2022 µε το αντίστοιχο έναν χρόνο πριν. Όµως, µ’
αυτή την προσέγγιση µειώνονται τα πραγµατικά υπερκέρδη και
επιπλέον δεν έχουν υπολογιστεί τα ουρανοκατέβατα κέρδη των
ΑΠΕ, τα υπερκέρδη της εµπορίας φυσικού αερίου και ό,τι άλλο.
Ο προϋπολογισµός, κύριε Υπουργέ, πρέπει να επαναληφθεί
στη βάση του πραγµατικού κόστους των µονάδων, σε σύγκριση
µε τις τιµές που προσέφεραν στη χονδρεµπορική.
Τι βλέπουµε, δηλαδή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Βλέπουµε
µια συντεταγµένη προσπάθεια που, αντί να έχει στόχο την προστασία των καταναλωτών, των πολιτών δηλαδή, έχει στόχο την
προστασία των κερδών των τεσσάρων αυτών εταιρειών παραγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος. Και βέβαια, είδαµε για µια ακόµη
φορά την απόφαση του Πρωθυπουργού, παρά την αγανάκτηση
της κοινωνίας, να επιδοτηθούν και πάλι µε τα χρήµατα των φορολογουµένων αυτές οι τέσσερις εταιρείες, για να µη χάσουν οι
κερδοσκόποι ούτε ένα ευρώ και να µην καταργεί αυτή τη ληστρική ρήτρα αναπροσαρµογής, αλλά να κάνει λόγο για έµµεση
και προσωρινή αναστολή, µε τον καθορισµό κάποιου τύπου πλα-
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φόν. Τι σηµαίνουν οι φράσεις «έµµεση και προσωρινή αναστολή»
και «κάποιου τύπου πλαφόν»;
Βλέπουµε, µάλιστα, την εφαρµογή της όχι άµεσα, αλλά από
τον Ιούλιο, και µπορούµε να καταλάβουµε τον λόγο για τον οποίο
δεν εφαρµόζεται άµεσα. Είναι χαρακτηριστικό, αν θέλετε, το γεγονός αυτό και ενδεικτικό για το πώς αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση την προστασία των καταναλωτών. Οι λιανικές τιµές στα
καύσιµα καλπάζουν, µε την τιµή της αµόλυβδης να καταγράφει
νέο ρεκόρ στα 2,66 ευρώ στην Πάτµο, σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο Τιµών ήδη τις προηγούµενες ηµέρες. Αυτό σηµαίνει ότι
ήδη έχει ξεκινήσει ένα νέο ράλι αύξησης των τιµών στα καύσιµα,
συµπαρασύροντας φυσικά και τις τιµές στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, και είµαστε τέταρτοι µεταξύ τριάντα µιας ευρωπαϊκών χωρών στο λίτρο αµόλυβδης. Ακριβότερες από εµάς είναι
µόνο η Νορβηγία, η Δανία και η Φινλανδία, χώρες που, όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι, διαθέτουν πολύ µεγαλύτερες εισοδηµατικές δυνατότητες.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µε τις τελευταίες κινήσεις, µε τα 5 ευρώ
στη βενζίνη και τα 10 ευρώ στο ρεύµα, πιστεύει ότι το µάζεψε το
θέµα της ακρίβειας και ότι βρίσκεται στον σωστό δρόµο.
Έχουµε, άλλωστε, συνηθίσει τρία χρόνια τώρα την Κυβέρνηση
Μητσοτάκη να πετάει συνέχεια την µπάλα στην εξέδρα, παρουσιάζοντας πάντα µια δικαιολογία για τις απανωτές ήττες που έχει
υποστεί και η Κυβέρνησή του και η χώρα συνεπαγόµενα.
Προφανώς όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού υποδεικνύονται από συγκεκριµένα συµφέροντα στην ενέργεια, στο λιανεµπόριο και παντού, τα οποία όχι µόνο τού
υποδεικνύουν τις πολιτικές, αλλά τον προστατεύουν κιόλας, προσπαθώντας να µειώσουν τις συνέπειες που επιφέρουν οι πολιτικές του στην Κυβέρνησή του και στο κόµµα του. Άλλωστε είναι
προφανές ότι υπάρχει ένα βουνό συµφερόντων πίσω από τον κ.
Μητσοτάκη που προσπαθεί να τον κρατήσει µε νύχια και µε δόντια στην εξουσία.
Όµως, ούτε η ακρίβεια κρύβεται πλέον ούτε η έλλειψη δηµόσιας ασφάλειας ίσως µπορεί να ωραιοποιηθεί -µην ξεχνάτε ότι η
δηµόσια ασφάλεια ήταν προνοµιακός χώρος για την Κυβέρνηση
Μητσοτάκη- ούτε η έλλειψη επενδύσεων. Να σας θυµίσω ότι το
Ελληνικό έχει γίνει το συντοµότερο ανέκδοτο της Κυβέρνησης
Μητσοτάκη.
Κύριε Υπουργέ, κάποια δεύτερη σκέψη για τη µείωση, επιτέλους, του ειδικού φόρου κατανάλωσης υπάρχει; Είναι από τους
υψηλότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί καταναλωτές
ξοδεύουν πλέον περισσότερα για λιγότερα καύσιµα και πολλές
επιχειρήσεις για λιγότερο έργο. Κάποια δεύτερη σκέψη για τη
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µείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης υπάρχει;
Είναι ξεκάθαρο, κύριοι της Κυβέρνησης, πόσο πολύ σάς ενδιαφέρει η προστασία των καταναλωτών και αυτό το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι οι καταναλωτές. Το έχουν καταλάβει από την
πενιχρή αύξηση του βασικού µισθού, που τόσο πολύ διαφηµίσατε το προηγούµενο διάστηµα, και τελικά αυτή που δώσατε
ούτε που θα την καταλάβει ο πολίτης, γιατί πριν ακόµη την πάρει,
αυτή θα έχει εξανεµιστεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβληµα που έχουµε τελικά στην
Ελλάδα είναι ότι δεν βρίσκουµε δηµοσιονοµικό χώρο για να κάνουµε κάτι άλλο, κάτι πιο αποτελεσµατικό, κάτι πιο ουσιαστικό.
Και ξέρετε γιατί; Διότι δεν θέλετε, γιατί αυτός ο δηµοσιονοµικός
χώρος πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να ενισχυθούν οι λίγοι εκλεκτοί φίλοι της Κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό της πολιτικής σας
είναι να υπηρετείτε συγκεκριµένα συµφέροντα.
Η ευαισθησία σας για την προστασία των καταναλωτών -των
πολλών, δηλαδή- εξαντλείται µόνο στην ενσωµάτωση κοινοτικών
οδηγιών. Μας λέτε συνεχώς για τα 43 δισεκατοµµύρια που δώσατε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Ωραία, λοιπόν! Φέρτε µας έναν κατάλογο, για να δούµε πόσα
και ποιοι τα πήραν. Φέρτε µας έναν κατάλογο, για να µας πείτε
ποιοι και πόσοι πήραν τα επτά δισεκατοµµύρια των απευθείας
αναθέσεων. Να µας πείτε ποιοι, πόσα και κυρίως γιατί τα πήραν,
διότι και χρήµατα σπαταλώνται και αποτελέσµατα δεν υπάρχουν.
Και είστε υπόλογοι γι’ αυτή την αναποτελεσµατική διαχείριση του
δηµοσίου χρήµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο θα πάρει
τώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης και
αµέσως µετά έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ζαχαριάδης.
Στη συνέχεια, εκτός των άλλων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, έχουν µείνει τρεις ακόµη συνάδελφοι, ο κ. Σπανάκης, ο κ.
Κεφαλογιάννης και ο κ. Κωνσταντόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, θα ήθελα να καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
για να περαστούν στο νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεύτερον, πρέπει να ανακοινώσουµε τις τροπολογίες που γίνονται δεκτές:
Δεκτή γίνεται η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1807 και ειδικό
αριθµό 129.
Δεκτή γίνεται η βουλευτική τροπολογία του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη µε γενικό αριθµό 1313 και ειδικό αριθµό 131, σε σχέση µε
την προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών Κρήτης.
Γίνεται δεκτή, κύριε Κεφαλογιάννη, η τροπολογία σας.
Δεκτή γίνεται η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1309 και ειδικό
αριθµό 130.
Δεκτή, τέλος, γίνεται η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1308 και
ειδικό αριθµό 129.
Αυτά τα λέω για τα Πρακτικά, προκειµένου να υπάρξει σωστή
ενσωµάτωση των άρθρων από τις τροπολογίες στο σώµα του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στιγµές που ζούµε είναι προφανώς δύσκολες για τους πολίτες -κανείς δεν αµφιβάλλει γι’
αυτό- και αυτό που πρέπει να κάνουµε ως µέλη του Σώµατος του
Κοινοβουλίου είναι να καταλάβουµε γιατί είναι δύσκολες, ποιος
ευθύνεται γι’ αυτό, ποια είναι τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν
και αν η Κυβέρνηση αυτή µάχεται για τους πολίτες, κάνει αυτό
που µπορεί να γίνει και δεν υπόσχεται πράγµατα που δεν µπορούν να γίνουν.
Ξεκινάµε µε τα καύσιµα, το οποίο είναι και το µεγάλο ζήτηµα
αυτής της εποχής που νοµίζω ότι πλήττει πάρα πολύ. Αρκετοί
συνάδελφοι µίλησαν γι’ αυτό το θέµα. Άκουσα και την κ. Γιαννακοπούλου -στην οποία έχω και µεγάλη συµπάθεια και πολιτική
και προσωπική, δεν έχω κανέναν λόγο να το κρύψω-, που µε πολύ
διαπρύσιο ύφος είπε: «Πήγατε στα διυλιστήρια, καλά κάνατε και
πήγατε, αλλά τι θα πει αυτό; Τι αποτέλεσµα έχει;».
Σωστό το ερώτηµα. Καταλαβαίνω ότι όλοι φαντάζεστε ότι αυτό
έχει µία διαδικασία. Εµείς πράγµατι πήγαµε χθες και κάναµε, ας
το πούµε, έφοδο στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» και στη «MOTOR
OIL», µε επικεφαλής εµένα, µε τον Γενικό Γραµµατέα που είναι
εκεί, τον κ. Αναγνωστόπουλο, τον Διοικητή της ΔΙΜΕΑ και το κλιµάκιο ελέγχου.
Είχαµε µία ενδελεχή συζήτηση για το πώς τιµολογούν τα καύσιµα και το ένα διυλιστήριο και το άλλο διυλιστήριο και τους παραδώσαµε την επίσηµη επιστολή της υπηρεσίας, όπως γίνεται
πάντα στον έλεγχο, και τους δώσαµε τη σχετική προθεσµία, για
να µας δώσουν επισήµως τα σχετικά στοιχεία, τα τιµολόγια αγοράς, τον τρόπο που τιµολογούν, τα τιµολόγια πώλησης και όλα
αυτά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να µπορεί να γίνει ο
σχετικός έλεγχος.
Το τι θα βγάλει ο έλεγχος, κυρία Γιαννακοπούλου, εγώ δεν το
ξέρω. Τον έλεγχο τον κάνει η υπηρεσία και ο έλεγχος δεν γίνεται
«πήγαµε το πρωί, βγαίνει πόρισµα το µεσηµέρι», ιδιαίτερα στα
διυλιστήρια, όπου πρέπει να ελεγχθεί, όπως καταλαβαίνετε, ένας
τεράστιος όγκος στοιχείων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα περιµένουµε να δούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όταν βγει το αποτέλεσµα του ελέγχου, µην
έχετε καµµία αµφιβολία ότι θα ανακοινωθεί το αποτέλεσµα αυτό
και, αν πρέπει να µπει πρόστιµο, θα µπει πρόστιµο.
Ο λόγος όµως που κάναµε δηµοσιοποίηση της σχετικής χθεσινής µας πρωτοβουλίας είναι γιατί θέλουµε να στείλουµε ένα
σαφές µήνυµα σε όλη την αγορά.
Εµείς έχουµε θεσπίσει µια αγορανοµική διάταξη για τα καύσιµα, που λέει ότι το περιθώριο του κέρδους στον κύκλο των καυσίµων, µε το οποίο κάποιος πουλάει σήµερα, δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερο από το περιθώριο του κέρδους που είχε την 1η Σεπτεµβρίου του 2021.
Ξεκινήσαµε τη νέα φάση ελέγχων, την πιο εντατική -έλεγχοι γίνονται όλο αυτό το διάστηµα και θα έρθω σε αυτό αµέσως µετά, από τα διυλιστήρια, γιατί θέλαµε να είναι σαφές ότι όταν µιλάµε
για αγορανοµική διάταξη που αφορά στα καύσιµα αφορά το σύνολο του κύκλου των καυσίµων, από την πιο µεγάλη επιχείρηση,
που είναι τα διυλιστήρια, µέχρι την πιο µικρή, που µπορεί να είναι
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ένα µεµονωµένο πρατήριο.
Επίσης, χθες ξεκίνησε έλεγχος στα τριάντα πρώτα πρατήρια
της χώρας µε τις υψηλότερες τιµές, στα οποία επίσης η υπηρεσία πήγε και παρέδωσε τα σχετικά έγγραφα για την αποστολή
των στοιχείων και, όπως έχω ενηµερωθεί, το πιθανότερο την Παρασκευή θα ανακοινώσουµε και τα πρώτα πρόστιµα σε πρατήρια
καυσίµων που είχαν παραβιάσει το περιθώριο κέρδους το οποίο
έχουµε θεσπίσει. Οι έλεγχοι έχουν αρχίσει αρκετές εβδοµάδες
πριν και τώρα έχει καταλήξει η υπηρεσία στην επιβολή των σχετικών προστίµων.
Άρα και αγορανοµική διάταξη για το περιθώριο του κέρδους
έχουµε βάλει και υπηρεσία για να κάνει τους ελέγχους έχουµε
φτιάξει και οι έλεγχοι γίνονται και πρόστιµα καταλογίζονται και
επιπλέον πρόστιµα θα καταλογιστούν. Αυτά είναι που µπορεί να
κάνει το κράτος και η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Καταναλωτή και το Υπουργείο Ανάπτυξης και τα κάνουµε όλα. Τα κάνουµε δε µε τη µεγαλύτερη αυστηρότητα συγκριτικά µε ό,τι έχει
γίνει ποτέ στο παρελθόν και τολµώ να πω και µε τη µεγαλύτερη
επιµέλεια. Έχω προκαλέσει πολλές φορές αν µπορεί κάποιος
από εσάς, από το ΠΑΣΟΚ ή από τον ΣΥΡΙΖΑ, να µου φέρει από
τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή στοιχεία από τις περιόδους
που εσείς κυβερνήσατε και να έχετε κάνει περισσότερους ελέγχους ή να έχετε βάλει περισσότερα πρόστιµα. Φυσικά σε αυτό
δεν απαντάτε ποτέ.
Εµείς, όµως, οι πολιτικοί κρινόµαστε όχι από το πόσο ωραία
τα λέµε στο Βήµα της Βουλής, αλλά από το τι κάνουµε όταν
έχουµε την εξουσία. Επαίροµαι, λοιπόν, ότι η παρούσα πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει κάνει τα
περισσότερα για την πάταξη της αισχροκέρδειας από οποιονδήποτε προκάτοχό µου, µε στοιχεία, µε πρόστιµα και µε δεδοµένα.
Αυτό σηµαίνει πως δεν θα αυξάνονται οι τιµές στα καύσιµα;
«Όχι», είναι η απάντηση. Η αισχροκέρδεια σε ορισµένα πρατήρια
είναι ένα κοµµάτι της τιµής στα καύσιµα και θα δούµε αν είναι
και σε ποιον βαθµό στα διυλιστήρια. Δεν είναι, όµως, ο κύριος
λόγος για τον οποίο αυξάνονται οι τιµές των καυσίµων. Γιατί αυξάνονται οι τιµές των καυσίµων;
Επειδή είµαστε Βουλευτές και δεν µπορούµε να λέµε πράγµατα γενικώς στον αέρα εδώ σε αυτή την Αίθουσα, θα καταθέσω
απλώς για το Σώµα, αν και είναι γνωστά σε όλους σας, δύο σχετικούς πίνακες. Ο ένας πίνακας έχει να κάνει µε την τιµή των
υγρών καυσίµων από τις 18-5-2021 µέχρι τις 18-5-2022, σε έναν
χρόνο δηλαδή. Δείτε πού ήταν πριν από έναν χρόνο οι τιµές των
καυσίµων και πού είναι τώρα. Και στον δεύτερο πίνακα αποτυπώνεται η διακύµανση του ευρώ αυτόν τον έναν χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τους
προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και θα το πω πιο απλά, για να το καταλάβουν όσοι υποκρίνονται ότι δεν το καταλαβαίνουν. Όταν το 2011 είχαµε την τιµήρεκόρ στο αργό, που δεν την έχουµε ξεπέρασε ακόµη ευτυχώς,
τα 147 δολάρια το βαρέλι, η αναλογία ευρώ - δολαρίου ήταν
1,50, τα 147 δολάρια, δηλαδή, ήταν 80 ευρώ. Σήµερα, που η αναλογία ευρώ - δολαρίου είναι 1,05, τα 114 δολάρια είναι 113 περίπου ευρώ. Άρα σήµερα έχουµε την υψηλότερη τιµή αργού
πετρελαίου σε ευρώ που είχαµε ποτέ στην ιστορία µας. Είναι
τόσο απλό. Αν αυτό δεν το καταλάβουµε, δεν θα βγάλουµε άκρη.
Εάν σε αυτό συνυπολογίσετε κάτι που και εγώ δεν το ήξερα
και έπρεπε να ασχοληθώ για να το µάθω, ότι ναι µεν εµείς ως Ελλάδα δεν εισαγάγαµε µεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου από
τη Ρωσία, άρα δεν έχουµε µεγάλο πρόβληµα ως προς το αργό
από τα προβλήµατα και τα εµπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο,
αλλά η περιοχή της Μεσογείου έκανε πολύ µεγάλες εισαγωγές
βενζίνης από τα ρωσικά διυλιστήρια. Ως αποτέλεσµα αυτού ένα
µεγάλο κοµµάτι της προσφερόµενης βενζίνης από τα ρωσικά
διυλιστήρια λείπει από την αγορά της Μεσογείου και αυτός είναι
ένας ακόµα λόγος που ωθεί την τιµή της βενζίνης υψηλότερα
αυτή την περίοδο.
Άρα, συγκεφαλαιώνοντας, στο ερώτηµα αν θα έχουµε αυξήσεις στις τιµές, η απάντηση είναι «δυστυχώς, ναι». Όσο ο πόλε-
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µος συνεχίζεται και όσο τα µέτρα συνεχίζονται, οι τιµές στα καύσιµα δυστυχώς θα ανεβαίνουν. Αυτό είναι διάφορο των µέτρων
που µπορεί να λάβει η ελληνική Κυβέρνηση και κυρίως το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έχει να κάνει µε τον πόλεµο.
Αφορά µόνο σε µας; Όχι. Αφορά το σύνολο της Ευρώπης.
Σήµερα η Κοµισιόν ανακοίνωσε ένα µέτρο ύψους 300 δισεκατοµµυρίων ευρώ ακριβώς για την αντιµετώπιση της ενεργειακής
κρίσης. Γιατί το κάνει -χωρίς να κρίνω αν είναι καλό ή κακό, αυτό
είναι άλλη συζήτηση- αυτό η Κοµισιόν σήµερα; Το κάνει γιατί η
κρίση δεν είναι ελληνική, είναι παγκόσµια, είναι πανευρωπαϊκή.
Άρα το να έρχεστε συνεχώς στη Βουλή και να δείχνετε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη ως την υπεύθυνη -δεν το λέω για το
ΠΑΣΟΚ, το λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ-, «η ακρίβεια Μητσοτάκη» και «η
ακρίβεια Μητσοτάκη» κ.λπ., είναι άδικο σίγουρα, αλλά είναι και
εκτός πραγµατικότητας.
Εδώ υπάρχει και µια δεύτερη συζήτηση, που έχει κάποιο ενδιαφέρον. Τι πρέπει να κάνουµε τώρα; Η µία πρόταση, την οποία
έχει υιοθετήσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι να πάρουµε ένα
µεγάλο κοµµάτι από τα έσοδα που αυξάνονται λόγω του µεγαλύτερου φόρου -ο φόρος είναι αναλογικός στην τιµή, άρα αυξάνει η τιµή, αυξάνει και σε ευρώ ο φόρος- και αυτό το επιπλέον
έσοδο να το µοιράσουµε όχι ισοµερώς, οριζόντια δηλαδή, αλλά
κατευθυνόµενα στους έχοντες έως 30.000 ευρώ εισόδηµα. Δηλαδή τι λέει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη; Επειδή έχω περιορισµένους πόρους, δεν πάω να τους διαθέσω οριζόντια, άρα ο
καταναλώνων περισσότερη βενζίνη να πάρει και το µεγαλύτερο
µερίδιο από αυτά τα λιγοστά χρήµατα που έχουµε, αλλά το πάω
στοχευµένα σε εκείνο το κοµµάτι της κοινωνίας που πραγµατικά
έχει ανάγκη.
Και ακούω από το πρωί εκ νέου τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα και το
ΠΑΣΟΚ να µας ψέγουν γι’ αυτό και να ζητάνε οριζόντια µείωση
του φόρου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, η επιστήµη σηκώνει τα χέρια
ψηλά! Εγώ εκλέγοµαι στη βόρεια Αθήνα, όπως και ο κ. Ζαχαριάδης. Κατά τεκµήριο στη βόρεια Αθήνα υπάρχουν περιοχές που
έχουν αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού, καταναλώνουν περισσότερα καύσιµα και άρα θα τους ήταν περισσότερο ευχάριστο να
µειωθεί οριζόντια ο φόρος. Υποτίθεται όµως ότι η Αριστερά στην
Ελλάδα ή και στον κόσµο δεν εκπροσωπεί τους πλουσίους, αλλά
τους αδύναµους. Υποτίθεται, δηλαδή, ότι θα έπρεπε εγώ να εισηγούµαι την οριζόντια µείωση του φόρου, για να είναι ευχαριστηµένοι περισσότερο και οι δικοί µου ψηφοφόροι, και εσείς να
ζητάτε περισσότερα χρήµατα και στήριξη για τους αδύναµους.
Εδώ ζούµε το ακριβώς ανάποδο: Εσείς ζητάτε να πάρουν τη µερίδα του λέοντος οι πλούσιοι και να χάσουν λεφτά οι φτωχοί. Και
αυτό το λέτε στο όνοµα του σοσιαλισµού και της Αριστεράς.
Έλα, Χριστέ και Παναγία!
Ξαναλέω, λοιπόν, µήπως και καταφέρουµε και συνεννοηθούµε:
Η χώρα έχει δηµοσιονοµικά περιθώρια σφιχτά. Αν είχαµε άπειρα
χρήµατα, θα έπρεπε να µειώσουµε οριζόντια όλους τους φόρους. Άπειρα χρήµατα το ξέρετε και οι δύο ότι δεν έχουµε. Από
τα λιγοστά χρήµατα που έχουµε τώρα πού πρέπει να πάµε τα περισσότερα; Τα περισσότερα στους πλούσιους ή στους µεσαίους
και στους φτωχούς; Εσείς λέτε τα περισσότερα στους πλούσιους
-αυτό σηµαίνει οριζόντια µείωση του φόρου- και εµείς λέµε τα
περισσότερα στους µεσαίους και στους φτωχούς. Είναι τόσο
απλό. Γι’ αυτό δεν έχει γίνει οριζόντια µείωση του φόρου και έχει
γίνει επιδότηση στην κατανάλωση µε βάση το εισόδηµα. Νοµίζω
ότι αυτή είναι η σωστή πολιτική, πέραν της προσπάθειας κάποιου
να κερδίσει ψήφους.
Όσον αφορά αυτά που ακούω συνέχεια για τον πληθωρισµό
και για την «ακρίβεια Μητσοτάκη», αν και τα ξέρετε, θα τα καταθέσω και θα τα δείξω, απλώς και µόνο µήπως καταφέρουµε και
συνεννοηθούµε σε αυτή τη Βουλή ανθρώπινα και πολιτισµένα.
Σηµερινό -σήµερα έγινε η ανακοίνωση- δηµοσίευµα: «Ηνωµένο
Βασίλειο: Πληθωρισµός-σοκ 9% στη Βρετανία τον Απρίλιο, στο
υψηλότερο ετήσιο επίπεδο του πληθωρισµού από το 1982».
Ρεκόρ σαράντα ετών. Εδώ µας λέγατε για ρεκόρ πληθωρισµού
είκοσι οκτώ ετών για το οποίο φταίει ο Μητσοτάκης.
«DEUTSCHE WELLE» πριν από λίγες ηµέρες: «Γερµανία:
Ρεκόρ δεκαετίας για τον πληθωρισµό». «EFSYN»: «Ρεκόρ σαράντα ενός ετών ο πληθωρισµός στις Ηνωµένες Πολιτείες της
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Αµερικής». «Βέλγιο: Αρνητικό ρεκόρ ο πληθωρισµός µετά από
σαράντα χρόνια».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά που
συµβαίνουν στον πλανήτη γη είναι «ακρίβεια Μητσοτάκη»; Τώρα
αυτά τα λέµε στα σοβαρά µεταξύ µας; Δεν έχετε καταλάβει σε
ποια εποχή ζούµε; Ζούµε στο µεγαλύτερο ιστορικό φαινόµενο
που έχει ζήσει η ανθρωπότητα από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Και η δική µου αγωνία ως ιστορικού είναι µία: Μήπως ζούµε
και δεν το έχουµε καταλάβει σε πιο µεγάλο ιστορικό γεγονός από
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, γιατί σήµερα δεν το ξέρουµε αυτό.
Αυτό που ξέρουµε µετά βεβαιότητας είναι πως ζούµε στο µεγαλύτερο ιστορικό γεγονός από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Το µεγαλύτερο ιστορικό γεγονός από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η ελληνική Αντιπολίτευση, Αξιωµατική και Ελάσσονα, το αντιµετωπίζει ως «ακρίβεια Μητσοτάκη»; Είµαστε τώρα στα καλά
µας, αντί να καθίσουµε πολιτισµένοι άνθρωποι να σκεφτούµε
πώς µπορούµε να βοηθήσουµε τους συµπολίτες στα αλήθεια σε
αυτές δύσκολες ώρες που περνάει ο πλανήτης και η Ευρώπη;
Για όσους έχουν πράγµατι τη διάθεση να κάνουµε µια ιδεολογική συζήτηση, αυτό που λέγαµε πριν είναι ιδεολογικό θέµα,
άλλο αν εσείς προδίδετε τις ιδέες της Αριστεράς και του σοσιαλισµού που εκπροσωπείτε. Το κάνατε το όνοµα πάλι ΠΑΣΟΚ και
γυρνάτε και µας λέτε «οριζόντια µείωση φόρου να κερδίσουν οι
πλούσιοι». Το όνοµα σας µάρανε!
Άρα ερχόµαστε επί της ουσίας τώρα. Μπορούµε να καθίσουµε
να µιλήσουµε καλόπιστα για µέτρα που είναι στον πραγµατικό
κόσµο και που µπορούν να εφαρµοστούν; Διότι ακούω από το
πρωί «να µειώσουµε τους φόρους», «να αυξήσουµε τις επιδοτήσεις», δηλαδή να µειώσουµε τα έσοδα και να αυξήσουµε τις δαπάνες του κράτους.
Μα, συγγνώµη, εµείς σε αυτή τη Βουλή, η δική µας γενιά, που
έζησε τη χρεοκοπία του 2010, δεν έµαθε τίποτα από τη χρεοκοπία του 2010; Δηλαδή εµείς, η δική µας γενιά, δεν ξέρουµε σήµερα ότι, αν το κράτος αυξάνει απλώς τις δαπάνες του και
µειώνει τα έσοδά του, θα έρθει η µέρα που το κράτος θα πέσει;
Και δεν ξέρουµε σήµερα ότι, αν το κράτος πέσει, παίρνει µαζί
του και όλους εµάς αναπόφευκτα; Δεν το ζήσαµε ο καθένας στο
πετσί του; Τι θέλετε; Έρχεστε σοβαροί άνθρωποι εδώ, Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, και εισηγείστε να ξαναπέσει η
Ελλάδα στον γκρεµό; Σοβαρά; Εν µέσω πολέµου και κρίσης;
Όποιος έχει το αξίωµα του Βουλευτού και σηκώνεται και εισηγείται ένα µέτρο θα πρέπει να το λέει κοστολογηµένα, πόσα
λεφτά κοστίζει και από πού θα πρέπει να βρούµε αυτά τα λεφτά.
Μόνο έτσι µπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση, όχι «το λένε τα επιµελητήρια», που άκουσα προηγουµένως. Τα επιµελητήρια καλώς
το λένε. Δεν κυβερνούν τα επιµελητήρια. Εγώ έχω άριστη σχέση
µε τα επιµελητήρια και πολύ καλό δεσµό µε τα επιµελητήρια.
Αλλά η δουλειά των επιµελητηρίων είναι να ζητάνε, δεν είναι να
κυβερνάνε. Εµείς εδώ όλοι µας είµαστε κυβερνήτες αυτής της
χώρας. Τι λέµε; Τινάξτε την µπάνκα στον αέρα, για να κερδίσετε
εσείς ψήφους;
Άρα τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση; Αυτή η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τον πληθωρισµό. Πώς τον αντιµετωπίζει τώρα; Στο µέτρο
του εφικτού, επαναλαµβάνω, µε µέτρα που αυξάνουν το διαθέσιµο εισόδηµα των συµπολιτών µας. Ποια είναι αυτά τα συγκεκριµένα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ως αντιστάθµισµα της
πληθωριστικής κρίσης; Είναι η αύξηση του βασικού µισθού, η µείωση του ΕΝΦΙΑ, η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η µείωση
του φόρου εισοδήµατος, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Όλα αυτά είναι µέτρα που αθροιζόµενα αφαιρούν οικονοµικό
βάρος από τους συµπολίτες µας, το όποιο βάρος που αφαιρείται
µπορεί ένα µέρος του να καλύψει -δεν λέω όλο, γιατί, επαναλαµβάνω, ο πληθωρισµός είναι πολύ µεγάλος- και να ανακουφίσει
την πληθωριστική πίεση. Όποιος έχει να εισηγηθεί και άλλα
µέτρα, αλλά κοστολογηµένα, πολύ ευχαρίστως.
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Άκουσα πριν τη φίλτατη κ. Γιαννακοπούλου να λέει «µειώστε
οριζόντια τον φόρο στα καύσιµα, φτιάξτε το νέο ΕΚΑΣ», δηλαδή
αφαιρέστε µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια από τη µία, προσθέστε µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια από την άλλη. Και
αυτό το ΠΑΣΟΚ, που έχει ζήσει το 2010 τι συνέβη, το θεωρεί και
καλή ιδέα.
Κύριοι συνάδελφοι, έχετε ζήσει εσείς ως Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ -η κ. Γιαννακοπούλου νοµίζω ναι, εσείς οι δύο
όχι, κύριε Πάνα, ως νεότεροι συνάδελφοι- τι θα πει να βρεθεί η
χώρα στον αέρα. Πότε είναι η χώρα στον αέρα; Όταν οι κυβερνήτες είναι άφρονες και ακολουθούνται από τα ένστικτα των δηµοσκοπήσεων και των επιµελητηρίων. Δεν είναι αυτή η δουλειά
µας εδώ. Η δουλειά µας εδώ είναι να κρατάµε γερά το τιµόνι σε
αυτή τη µεγάλη κρίση. Αυτή η Κυβέρνηση το κάνει.
Γι’ αυτό και επιβραβεύει ο λαός τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε
όλες τις δηµοσκοπήσεις όλων των εταιρειών. Γι’ αυτό τού έδωσε
τόσο στις εθνικές εκλογές και θα του δώσει και του χρόνου. Διότι
ο λαός βλέπει ότι έχει έναν Πρωθυπουργό σοβαρό.
Υπάρχει κρίση ακρίβειας; «Τεράστια», είναι η απάντηση. Ευθύνεται η Κυβέρνηση γι’ αυτό; «Όχι», όπως σας απέδειξα, «αφού
είναι παγκόσµια», είναι η απάντηση. Παίρνει µέτρα για να το αντιµετωπίσει; «Παίρνει όσα περισσότερα µπορεί», είναι η απάντηση. Είναι άπειρες οι δυνάµεις του κράτους µας; «Όχι, δεν είναι
άπειρες», είναι η απάντηση. Είναι περιορισµένες και πρέπει να
είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
Και ναι, εγώ θα ήµουν πολύ χαρούµενος αν σήµερα και Βουλευτές άλλων κοµµάτων, όχι µόνο της Νέας Δηµοκρατίας, εξήραν τη χθεσινή οµιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στο
Κογκρέσο των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και στη Γερουσία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, γιατί ήταν και τα δύο
σώµατα στη χθεσινή συνεδρίαση.
Με συγχωρείτε, αλλά είναι εξαιρετικό δείγµα πολιτικής µικροψυχίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην Ουάσινγκτον, στο
Καπιτώλιο, δεν µίλησε ως Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, µίλησε ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Μπορώ να πάω και ένα
βήµα παραπάνω. Μίλησε ως ο εκπρόσωπος του απανταχού Ελληνισµού. Και ακούω σήµερα σχόλια από τον κ. Σκουρλέτη, παραδείγµατος χάριν, ότι τον χειροκροτούσαν, λέει, οι Βουλευτές,
γιατί τους έκανε µια διασκεδαστική οµιλία. Τι ντροπή! Τι µικροψυχία!
Μου έκανε εντύπωση ότι στο Twitter -ένα µέσο αγαπηµένο σε
µένα και τον κ. Ζαχαριάδη, το έχω κρατήσει γιατί ήθελα να το
σχολιάσω- γράφει ο κ. Σκουρλέτης αυτό το καταπληκτικό tweet:
«Απογοήτευση και αγωνία για όσα δεν ειπώθηκαν από τον Μητσοτάκη στις ΗΠΑ» και γράφει αυτά περί διασκεδαστικής οµιλίας. Το ανέβασε στις 12.21’, έχει εξήντα επτά χιλιάδες followers.
Ξέρετε πόσα like είχε πάρει σε δύο ώρες; Το λέω σε αυτούς που
ξέρουν από Twitter. Είχε πάρει τρία. Από εξήντα επτά χιλιάδες
followers, κατά τεκµήριο οι περισσότεροι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, τρεις άνθρωποι του είπαν µπράβο που είπε αυτή την απρέπεια, δηλαδή κανένας για τα δεδοµένα των social media.
Ξέρετε γιατί; Διότι ούτε οι δικοί σας δεν δέχονται αυτά που
λέτε. Γιατί δεν υπάρχει Έλληνας που δεν αισθάνθηκε υπερηφάνεια γι’ αυτό που έγινε χθες. Κι άκουσα από τον κύριο της Ελληνικής Λύσης ότι δεν τόλµησε, λέει, να αναφέρει τη λέξη
«Τουρκία», όταν η µισή οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού ήταν
για τις παραβιάσεις, την εθνική κυριαρχία, τη «γαλάζια πατρίδα»,
για την κατοχή στην Κύπρο.
Καταθέτω απλώς για τα Πρακτικά από το πιο γνωστό site των
Ηνωµένων Πολιτειών, το thehill.com, πώς εξέλαβαν οι Αµερικάνοι
την οµιλία του Πρωθυπουργού: «Greek leader warns Congress
against weapons sales to Turkey». Πάρτε, για την Τουρκία, όπως
την κατάλαβαν όλοι, εκτός από την Ελληνική Λύση και µερικούς
εδώ στην Αριστερά, από τη χθεσινή οµιλία του Πρωθυπουργού
στο Κογκρέσο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι ωραία θα ήταν να ξεκινάγαµε σήµερα όλα τα κόµµατα την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οµιλία µας µε ένα «εύγε» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος για την εθνική χθεσινή επιτυχία!
Δεν είχατε, όµως, ούτε αυτή τη µεγαλοσύνη µέσα σας, λες και
µίλησε ένας περαστικός χθες στο Κογκρέσο, στο κοινοβούλιο
της µεγαλύτερης δηµοκρατίας του κόσµου και της υπερδύναµης.
Για να καταλάβει ο κόσµος πόσο µικρόψυχοι είστε για όλο
αυτό το ταξίδι, θα κάνω µια προσοµοίωση. Σκεφτείτε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µε τη φαντασία σας να ήµασταν στην Ελλάδα
και να είχε πάει ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Ουάσινγκτον, να τον υποδεχόταν ο Πρόεδρος της Αµερικής µε γραβάτα µε την ηµισέληνο και την τούρκικη σηµαία, να
του έκανε πλάκα µε το όνοµά του και να το παραφράζει στα
τουρκικά και την επόµενη µέρα στο Κογκρέσο των Ηνωµένων Πολιτειών έντεκα φορές όλοι οι Βουλευτές και Γερουσιαστές να χειροκροτούν όρθιοι τον Ερντογάν, όταν έλεγε ότι πρέπει να έχουµε
δύο κράτη στην Κύπρο και να αναγνωρίσετε την τουρκική δηµοκρατία της βόρειας Κύπρου και να χειροκροτούν από κάτω οι
Βουλευτές. Τι θα λέγαµε στην Ελλάδα σήµερα; Τι θα λέγατε
εσείς;
Ξέρετε τι θα λέγατε; «Να, ο Ερντογάν!», «Επιτυχία ο Ερντογάν», «Έσκισε ο Ερντογάν». Αυτά θα λέγατε. Τώρα που τα έκανε
ο Μητσοτάκης για την Ελλάδα µας, ένας σας δεν είχε µία κουβέντα να πει, παρά µόνο ο Σκουρλέτης αυτή την απίστευτη απρέπεια, ότι έκανε, λέει, διασκεδαστική οµιλία. Τώρα να χάνω χρόνο
για τον Σκουρλέτη σήµερα πάει πολύ.
Άρα, λοιπόν, έχει µεγάλη σηµασία να ξεφύγετε, και εσείς και
εσείς, από τα όρια της µικροψυχίας. Η πολιτική δεν θέλει µικροψυχία. Η πολιτική θέλει µεγαλοσύνη. Και η µεγαλοσύνη που δείχνεις επιστρέφεται στην πολιτική από τον λαό, γιατί ο λαός την
αναγνωρίζει και τη βλέπει.
Δεν θα χάνατε, κύριε Πάνα, εάν βγαίνατε µεγαλόψυχος για τη
χθεσινή οµιλία του Πρωθυπουργού. Θα κερδίζατε σε ψήφους!
Διότι πάνω απ’ όλα είµαστε Έλληνες. Δεν είστε πρώτα ΠΑΣΟΚ
και µετά Έλληνας. Είστε πρώτα Έλληνας και µετά ΠΑΣΟΚ, όπως
εγώ είµαι πρώτα Έλληνας και µετά Νέα Δηµοκρατία.
Εγώ όταν είχε πάει ο Τσίπρας στην Αµερική -µπορείτε να δείτε
τον λογαριασµό µου στο Twitter- ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας και είχε δει τον Πρόεδρο Τραµπ, πανηγύριζα στα social
media για την παρουσία του Τσίπρα στην Ουάσινγκτον. Και ξέρετε ποια είναι τα αισθήµατά µου για τον Τσίπρα και ποια είναι η
πολιτική µου εκτίµηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όµως.
Εκεί είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, που δέχθηκε αυτή
την πρωτοφανή τιµή η χώρα µας να είναι εκεί ο Πρωθυπουργός
και να τον χειροκροτάνε τρία λεπτά όρθιοι όλοι οι Βουλευτές και
οι Γερουσιαστές της Αµερικανικής Συµπολιτείας και σήµερα να
έχουν αναρτήσει οι µισοί από αυτούς -τα έχω κάνει όλα retweet
στο Twitter µου- στα social media διθυράµβους: «Η καλύτερη οµιλία που έχω ακούσει στο Αµερικανικό Κογκρέσο!». Η Νάνσι Πελόζι είπε: «Από την εποχή του Χάβελ έχουµε να ακούσουµε τόσο
ωραία οµιλία στην Αµερική.». Και µόνο στην Ελλάδα δεν το καταλάβατε οι της Αντιπολίτευσης, αντί να αισθανθείτε λίγη εθνική
υπερηφάνεια γι’ αυτό που έγινε χθες.
Και δεν είναι µόνο η υπερηφάνεια και το συναίσθηµα εδώ, εδώ
είναι και το εθνικό συµφέρον. Διότι, κυρίες και κύριοι, αν ανησυχείτε πράγµατι για την πώληση των F-16 στην Τουρκία, ποιοι Βουλευτές θα ψηφίσουν για το αν πρέπει να δοθούν τα F-16 στην
Τουρκία ή όχι; Μήπως αυτοί που χειροκροτούσαν εχθές, Χρήστο;
Αυτοί θα ψηφίσουν! Αυτοί που έκαναν τις αναρτήσεις στα social
media υπέρ του Μητσοτάκη και της Ελλάδας θα ψηφίσουν αύριο,
όταν τους χρειαστούµε, ο Μενέντεζ που έχει κάνει ανακοίνωση
θα ψηφίσει, που έχει κάνει διθυράµβους, όπως διάβαζα σήµερα
επίσης, στα social media για τον Μητσοτάκη.
Και επειδή ακούω και το άλλο επιχείρηµα: «Και πού µας βοηθάνε αυτές οι καλές σχέσεις;». Πρώτα απ’ όλα, πιστεύω έχει ωριµάσει πια η δηµοκρατία µας και σε αυτό έχει συµβάλει θετικά και
ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό εγώ το πιστώνω στην Αριστερά. Ήταν σηµαντικό το ότι κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις. Ξέρετε γιατί; Διότι όταν ο λαός είδε
αυτούς που έκαναν καριέρα στα πεζοδρόµια και την πορεία κατά
της Αµερικής και στα λαϊκά δικαστήρια κατά του Κλίντον και τα
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υπόλοιπα ότι µόλις έγιναν Πρωθυπουργοί και Υπουργοί τρέχανε
στη Ουάσινγκτον και υπογράφανε αγορά των Viper και αµυντικές
συµφωνίες µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, κατάλαβε και ο πιο ανόητος ότι ο αντιαµερικανισµός µάλλον είναι λάθος. Και έτσι, όταν
εξήλθε πια ο Τσίπρας από την εξουσία, ευτυχώς η ελληνική κοινή
γνώµη έγινε απόλυτα φιλοαµερικανική και απόλυτα φιλοϊσραηλινή. Είναι ένα κέρδος της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο σας γι’ αυτό!
Εγώ δεν σας κρύβω πως, όταν ερχόσασταν στην εξουσία, φοβόµουν ότι θα τα τινάξετε όλα στον αέρα. Δεν το κάνατε στην
εξωτερική πολιτική ως προς αυτό το θέµα. Προσπαθήσατε το
πρώτο εξάµηνο, εκείνη την εποχή της ανοησίας, φάγατε ό,τι φάγατε από ξύλο, συνήλθατε, γίνατε κανονικοί και πήγατε µετά και
στραφήκατε υπέρ της Δύσης. Δηλαδή το πρώτο εξάµηνο, αν θυµάστε, κάτι πήγατε να µπλοκάρετε, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, πηγαίνατε στο Ιράν εκεί, κάτι τέτοια. Εντάξει, πέρασαν αυτά
τα γεγονότα, µετά πήγατε και στην Ουάσινγκτον, τα βρήκατε και
µε τον Τραµπ, κάνατε και τις συµφωνίες, πήρατε και τα Viper,
όλα αυτά καλά. Και εµείς σας χειροκροτήσαµε και τα υπερψηφίσαµε στη Βουλή και σας είπαµε µπράβο που τα κάνατε. Γιατί;
Εγώ ήµουν ο Τοµεάρχης Άµυνας, Χρήστο, που ψήφισα τα Viper.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Οι ίδιοι δεν τα ψήφισαν όταν έγιναν
Αντιπολίτευση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξέρετε γιατί; Διότι η Ελλάδα είναι πάνω απ’
όλα. Τι σηµασία έχει αν το κατάφερνε ο Τσίπρας; Τι θα έχει η Ελλάδα έχει σηµασία.
Το ίδιο περίµενα και από εσάς για τον Μητσοτάκη. Το ταξίδι
αυτών των δύο, τριών ηµερών στην Αµερική ήταν ένα εξαιρετικά
επιτυχηµένο ταξίδι. Και στην καθηµερινή ζωή των πολιτών όλες
αυτές οι αµερικανικές επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία τρία
χρόνια θα ερχόντουσαν, εάν δεν είχαµε αυτές τις εξαιρετικά
καλές σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες; Θα ερχόταν εδώ πέρα
η «DELOITTE», η «PFIZER», η «MICROSOFT», η «META-FACEBOOK», η «GOOGLE»; Όλοι αυτοί γιατί έρχονται; Διότι έχουµε
τόσο καλή σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, ένας από τους λόγους. Φυσικά κάνουµε κι αυτά που πρέπει ως χώρα. Αλλά δεν θα
έρχονταν σε µια εχθρική χώρα ποτέ.
Και επειδή λέτε: «Τι κάνει η Κυβέρνηση;». Για να δούµε τι µας
είπε η ΕΛΣΤΑΤ µόλις σήµερα. Το διαβάζω κι αυτό, γιατί µάλλον
σας ξέφυγε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα το τουϊτάρουµε τώρα αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το έχω τουϊτάρει ήδη. Είµαι πιο γρήγορος κι
από τη σκιά µου σε αυτό.
«Στο 12,2% η ανεργία τον Μάρτιο του 2022 έναντι 16,8% τον
Μάρτιο του 2021.». Προσέξτε, τεσσερισήµισι µονάδες κάτω η
ανεργία από Μάρτιο σε Μάρτιο. Στις γυναίκες, κυρία Γιαννακοπούλου, στo 15,8% η ανεργία από 22,5% πέρσι. Ούτε γι’ αυτό
δεν έχετε να πείτε µια καλή κουβέντα; Η ανεργία τεσσερισήµισι
µονάδες κάτω. Η ανεργία στην Ελλάδα σήµερα είναι στο χαµηλότερό της επίπεδο εδώ και δεκατέσσερα χρόνια. Έχουµε πάει
σε εποχή προ µνηµονίου, πρώτου, προ Καστελλόριζου. Και αυτό
σάς διέφυγε; Και το έχουµε καταφέρει εν µέσω πανδηµίας κι εν
µέσω πολέµου, µε παγκόσµια ύφεση. Και αυτό το ξεχάσατε; Τίποτα δεν κάνουµε; Μηδέν όλα; Και πώς πέφτει η ανεργία, µόνη
της πέφτει; Εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες περισσότερες θέσεις
εργασίας από Μάρτιο σε Μάρτιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είναι επικοινωνιακό τρικ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επικοινωνιακό τρικ που βγαίνουν οι ξενοδόχοι
και λένε ότι δεν βρίσκουν εργαζοµένους;
Δεν τους έχετε δει που βγαίνουν στα κανάλια και λένε: «Φέρτε
µας εργαζοµένους, τους προσλαµβάνουµε όλους.»;
Είµαι τελείως βέβαιος ότι η µηδενιστική αντιπολίτευση βλάπτει
αυτόν που την κάνει. Γίνονται όλα καλά; Προφανώς γίνονται και
λάθη. Μπορούν να γίνουν κι άλλα πράγµατα; Μπορούν.
Το σηµερινό µας νοµοσχέδιο είναι ένα βήµα µπρος, είναι ένα
βήµα που βοηθάει τον καταναλωτή να έχει περισσότερα δικαιώµατα και να µπορεί να αντιµετωπίσει και µέσα από αυτή την κρίση
της αγοράς και του πληθωρισµού περισσότερο τα προβλήµατα
που έχει µπροστά του.
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Είναι πανάκεια; Όχι. Έχουµε ανήφορο µπροστά µας; Θέλω να
είµαι ειλικρινής, κύριοι συνάδελφοι: Όσο κρατάει ο πόλεµος,
µπροστά µας έχουµε ανήφορο. Μα θα ήταν και παράλογο να γίνεται πόλεµος δίπλα µας και να ’ναι τα πράγµατα εύκολα. Τότε θα
θέλαµε όλοι να έχουµε πολέµους. Ο πόλεµος είναι κακό πράγµα,
γιατί φέρνει φτώχεια, δυστυχία, ύφεση. Αυτό είναι ο πόλεµος,
πλην φυσικά της καταστροφής της Ουκρανίας και των ανθρώπων
που έχουν εκεί τα πραγµατικά ανθρώπινα δράµατα.
Αλλά δεν µπορείτε να τα µηδενίζετε όλα. Δεν µπορείτε να κάνετε ότι δεν βλέπετε τι συµβαίνει γύρω σας και όλα µηδέν και για
τίποτα δεν έχετε να πείτε µια καλή κουβέντα.
Και κλείνω µε δύο ερωτήµατα τα οποία µού ετέθησαν. Για τις
ενδιάµεσες εκπτώσεις θέλω να είµαι απολύτως ξεκάθαρος: Θα
καταργήσουµε τις ενδιάµεσες εκπτώσεις. Θα το κάναµε ήδη σε
αυτό το νοµοσχέδιο. Ο µόνος λόγος που δεν το κάναµε είναι
επειδή τώρα είµαστε στην περίοδο των ενδιάµεσων εκπτώσεων,
φοβηθήκαµε ότι αν το κάνουµε και γράφουν τα site και όλοι «καταργούνται οι ενδιάµεσες εκπτώσεις», θα δηµιουργηθεί στην
αγορά κάποιου είδους παρεξήγηση και ανωµαλία, και εµείς δεν
θέλουµε να προκαλούµε προβλήµατα στην αγορά. Οι ενδιάµεσες
εκπτώσεις, όµως, θα καταργηθούν αµέσως µετά, µες στον Ιούνιο
θα φέρω σχετική τροπολογία.
Βεβαίως, ταυτόχρονα µε την κατάργηση των ενδιάµεσων εκπτώσεων, θα αρθεί και το όριο του 50%, που είναι το ανώτατο επιτρεπόµενο από τον νόµο όριο για να κάνουν προσφορές στα
εµπορεύµατά τους οι έµποροι. Άρα θα µπορούν να κάνουν οι έµποροι όσες προσφορές θέλουν για όσα προϊόντα θέλουν καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό θα είναι δικό τους θέµα. Και οι ενδιάµεσες εκπτώσεις θα καταργηθούν, για να µην υπάρχει η σύγχυση και η ανωµαλία στην αγορά που ακούσατε από τους
εκπροσώπους του εµπορικού κόσµου ότι ούτε αποδίδουν επί της
ουσίας, αλλά, το κυριότερο, δηµιουργούν µια συνεχόµενη σύγχυση. Άρα αναµένουµε. Mόλις περάσει η περίοδος των ενδιάµεσων εκπτώσεων, αµέσως µετά, σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο, θα
φέρουµε τη σχετική νοµοθετική τροπολογία.
Είναι κάτι που το είχε υποσχεθεί και η προηγούµενη κυβέρνηση
στην αγορά, όπως πολλά άλλα που είχατε υποσχεθεί όταν κυβερνάγατε και δεν προλάβατε, ας πω ότι δεν προλάβατε. Ε, εµείς είµαστε εδώ για να προλάβουµε και όλα αυτά που δεν προλάβατε
εσείς. Και αυτό θα γίνει, όπως και πολλά άλλα που έχουµε κάνει
µέχρι τώρα.
Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για την καλή συζήτηση που
έχει προηγηθεί. Το νοµοσχέδιο αυτό, όπως είπα και χθες στην επιτροπή, δεν έχει σοβαρό λόγο να µην το ψηφίσει κάποιος.
Α, και για να µην το ξεχάσω, επειδή έγινε µεγάλη κουβέντα για
το Άγιο Όρος. Εγώ πάλι µένω έκπληκτος µε την κριτική που
άκουσα, ιδιαίτερα από την Ελληνική Λύση, αλλά και από κάποιους
άλλους συναδέλφους. Η διάταξη είναι απολύτως σαφής: Το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδει την άδεια λειτουργίας και πριν από αυτή την άδεια υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της
Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους και του Κέντρου Διαφύλαξης
Κληρονοµιάς του Αγίου Όρους. Δηλαδή, δεν κάνουµε εµείς τίποτα
στο Άγιο Όρος. Αιτείται η Ιερά Κοινότητα και το ΚΕΔΑΚ κάποιου
είδους διαδικασία και αυτή εµείς την αδειοδοτούµε. Εάν αυτοί δεν
το αιτηθούν, εµείς δεν µπορούµε να το αδειοδοτήσουµε.
Άρα τι «µετατροπή σε οίκο εµπορίου» και άλλα που άκουσα; Δηλαδή εδώ ακούµε πια εξωφρενικά πράγµατα. Το Άγιο Όρος και
αυτοδιοίκητο έχει, αλλά δεν έχει υπηρεσίες αδειοδοτικές. Ερχόµαστε να καλύψουµε κάτι που δεν έχει. Εάν θέλει να κάνει κάτι το
Άγιο Όρος, θα µπορεί να το κάνει. Εάν δεν θέλει, δεν θα το κάνει.
Τόσο απλό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για δύο λεπτά για να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Με την άδειά σας θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά στην κ. Γιαννακοπούλου, µέχρι να τακτοποιηθεί το Βήµα, και στη συνέχεια θα
µιλήσει ο κ. Ζαχαριάδης και αµέσως µετά ο κ. Μπουκώρος.
Μόνο, κυρία Γιαννακοπούλου, θα σας παρακαλέσω, γιατί είδα
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ότι σηµειώνατε πολλά, όχι καινούργια οµιλία. Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ’ αρχάς,
δεν θα απαλλοτριώσετε εσείς, εσείς κύριε Γεωργιάδη, το δικαίωµα του ΠΑΣΟΚ και την υποχρέωσή του να ασκήσει υπεύθυνη
κριτική και αντιπολίτευση στην Κυβέρνησή σας. Πιο πολύ εκτίθεστε και εκθέτετε τον πανικό σας, γιατί τα δικά µας νούµερα είναι
αυτά τα οποία ανεβαίνουν, κύριε Γεωργιάδη, ενώ τα δικά σας πέφτουν. Και βλέποντας βεβαίως και τις αρνητικές δηµοσκοπήσεις,
τρέχετε µε καθυστέρηση και υιοθετείτε πάντα εκ των υστέρων
τα µέτρα που εµείς σας προτείνουµε.
Πριν από λίγους µήνες εσείς απ’ αυτό εδώ το Βήµα µάς κατηγορούσατε για λαϊκισµό, επειδή σας λέγαµε και σας προτείναµε
συγκεκριµένα µέτρα. Και µετά, κάτω από τη δυσφορία και την
αγανάκτηση του κόσµου, τρέξατε να τα υιοθετήσετε. Θέλετε να
σας θυµίσουµε τι λέγατε για τη ρήτρα αναπροσαρµογής; Θέλετε
να σας θυµίσουµε ότι λέγατε πως δεν γινόταν και τώρα ξαφνικά
θυµάστε ότι µπορείτε, ναι, να την καταργήσετε; Θέλετε να σας
πούµε τι λέγατε για τον κατώτατο µισθό και τελικά και αυτό τρέξατε να το κάνατε;
Σας παρακαλώ, λοιπόν. H αξιοπιστία του καθένα κρίνεται και
την κρίνει ο ελληνικός λαός. Και αυτό το ύφος και το στυλ που
έχετε, να µειώνετε τους πάντες και τα πάντα, να µιλάτε σαν να
είστε ο µόνος γνώστης της αλήθειας, σας παρακαλώ αφήστε τα
για τα τηλεοπτικά πάνελ όπου πηγαίνετε. Και αναρωτιέµαι τελικά,
περισσότερο χρόνο έχετε εκεί παρά στο Υπουργείο, κύριε Γεωργιάδη. Αφήστε το, λοιπόν, αυτό και όχι για το Βήµα της Βουλής.
Εµείς σας καλούµε να απαντήσετε σε συγκεκριµένα πράγµατα.
Βεβαίως και κανείς δεν είπε ότι η ακρίβεια δεν είναι παγκόσµιο
φαινόµενο. Να σας ρωτήσω κάτι όµως, κύριε Γεωργιάδη. Μπορείτε να µας πείτε για ποιον λόγο η τιµή στην Ελλάδα είναι από
τις πιο υψηλές; Γιατί στο Λουξεµβούργο είναι 1,80 και εδώ πέρα
είναι από 2,10 έως 2,40; Σε αυτό θα µας απαντήσετε; Αφήστε τις
σοφιστείες. Τις σοφιστείες αλλού. Εδώ σας είπαµε συγκεκριµένα
πράγµατα. Γιατί στο Λουξεµβούργο, µε 2.500 ευρώ κατώτατο
µισθό, είναι 1,80 και εδώ, µε 700 ευρώ κατώτατο µισθό, είναι 2,10
και 2,40; Θέλετε να µας πείτε γιατί αλλού η βενζίνη είναι 2,10 και
αλλού 2,40; Ούτε για αυτό έχετε ευθύνη; Δεν έχετε ευθύνη για
όλα όσα γίνονται; Για όλα φταίει ο πόλεµος; Για όλα φταίνε οι
διεθνείς συγκυρίες; Εσείς δεν φταίτε για τίποτα; Τα κάνετε όλα
καλά; Αυτό έρχεστε να µας πείτε από το Βήµα της Βουλής;
Σας παρακαλώ, λοιπόν, κάποια στιγµή πρέπει να καταλάβετε
ότι χρειάζεται µία πραγµατική σοβαρότητα. Ξεκαβαλήστε, λοιπόν, το καλάµι και απαντήστε στα συγκεκριµένα ερωτήµατα τα
οποία σάς θέτουµε. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέµε πάντα µε
υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
Και σχετικά µε τις φιλοφρονήσεις που είπατε στην αρχή, σας
παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ µιλάµε πολιτικά. Αφήστε τα όλα
αυτά. Απαντήστε συγκεκριµένα στα ερωτήµατα τα οποία σάς θέσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ζαχαριάδη,
ίσως εγώ έκανα το λάθος. Δεν έπρεπε να δώσω τον λόγο, γιατί
η κ. Γιαννακοπούλου έθεσε ένα ερώτηµα. Κύριε Υπουργέ, πρέπει
να απαντήσετε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Βεβαίως θα απαντήσω.
Το ύφος το αντιπαρέρχοµαι. Μπαίνω στα ερωτήµατα. Γιατί
υπάρχει στο Λουξεµβούργο φθηνότερη τιµή από την Ελλάδα;
«Γιατί έχει µικρότερο φόρο στα καύσιµα», είναι η απάντηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μειώστε τον.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επί ΠΑΣΟΚ ήταν πιο φθηνή η βενζίνη στην Ελλάδα απ’ ό,τι στο Λουξεµβούργο, κυρία Γιαννακοπούλου; Θα σας
δώσω δέκα λεπτά να βρείτε από το Google την τιµή επί ΠΑΣΟΚ
και να δείτε εάν στο Λουξεµβούργο η τιµή ήταν πιο υψηλή ή πιο
χαµηλή. Προσέξτε µόνο, γιατί, εάν δεν το φέρετε εσείς, θα το
φέρω εγώ, αφού σας αρέσει το ΠΑΣΟΚ, κυρία Γιαννακοπούλου,
και που δεν σας αρέσει και η τηλεόραση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρα, λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου µου, επειδή ως ΠΑΣΟΚ τώρα ξαναγίνατε- είχατε κυβερνήσει, επί ΠΑΣΟΚ η τιµή ήταν
ακριβότερη στην Ελλάδα απ’ ό,τι στο Λουξεµβούργο. Σταµατήστε επιτέλους να λέτε πάλι τα ίδια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μειώστε τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το κάνετε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σας το εξήγησα πάρα πολύ καλά προηγουµένως.
Δεύτερον, γιατί -λέει- κάπου έχουµε τιµή 2,10 και αλλού 2,40;
Πρώτον, επί ΠΑΣΟΚ ήταν παντού η ίδια τιµή σε όλα τα πρατήρια,
κυρία Γιαννακοπούλου; «Όχι», είναι η απάντηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Πότε ήταν
επί ΠΑΣΟΚ 2,40;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Γιατί από την εποχή που σταµάτησε να είναι
η βενζίνη διατιµηµένο προϊόν στην Ελλάδα, τα πρατήρια έχουν
διαφορετική τιµή το ένα από το άλλο και θα έπρεπε να ξέρετε
ότι, παραδείγµατος χάριν, σε ένα πρατήριο στην Πάτµο πάνω
στην τιµή µπαίνουν και τα µεταφορικά, κυρία Γιαννακοπούλου!
Άρα η τιµή στο νησί δεν µπορεί να είναι ίδια µε την τιµή στο Περιστέρι, κυρία Γιαννακοπούλου!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλετε να
σας πω πόσο είναι στον Ασπρόπυργο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και αυτά τα ξέρετε και µε ρωτάτε µε ύφος ότι
δήθεν δεν τα ξέρετε.
Και όσον αφορά το τελευταίο λοιπόν. Τα κάνω όλα τέλεια;
Πρώτος είπα όχι. Ποιος τα κάνει όλα τέλεια; Εσείς; Η κυρία τέλεια είστε; Όχι. Κανένας µας δεν τα κάνει όλα τέλεια. Αυτό σηµαίνει ότι δεν κάνουµε τίποτα, όπως µας κατηγορείτε; Δεν
κάναµε την ΔΙΜΕΑ; Δεν κάνουµε ελέγχους; Δεν φτιάξαµε εργονοµική διάταξη; Δεν βάζουµε πρόστιµα;
Όσον αφορά το τελευταίο για το εάν είχε κάποτε επί ΠΑΣΟΚ
η βενζίνη 2,40, έδωσα δύο πίνακες µε την εξέλιξη της τιµής του
αργού και την εξέλιξη της ισοτιµίας ευρώ - δολαρίου. Αν δεν το
ξέρετε, κυρία Γιαννακοπούλου, η σηµερινή ισοτιµία ευρώ - δολαρίου είναι το χαµηλότερο ευρώ από την πρώτη ηµέρα της
ιδρύσεώς του. Δεν έτυχε επί ΠΑΣΟΚ να έχει αυτή την αναλογία
για να µπορώ να κάνω την ανάλογη σύγκριση των τιµών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, κ. Ζαχαριάδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Καλά όλα τα άλλα, κύριε Γεωργιάδη, αλλά δεν πίστευα ότι θα φτάνατε ποτέ στο σηµείο να
έχετε αντιπαράθεση µε το ΚΙΝΑΛ για τις δηµοσκοπήσεις. Ξέρετε
υπάρχει µια παλιά γαλλική παροιµία. Το είπε η κ. Γιαννακοπούλου, την έλεγε και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης και ο Χαρίλαος
Φλωράκης. «Όποιος ουρεί στην θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι».
Τώρα ήρθε η ώρα όλα αυτά που κάνατε τόσους µήνες και τόσα
χρόνια, θα τα πληρώσετε και πολιτικά και επικοινωνιακά.
Εγώ θα ξεκινήσω από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Είναι σαφές ότι από χειροκροτήµατα
τα πήγαµε καλά. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζω είναι πώς τα πήγαµε
από δεσµεύσεις. Και εµείς το είπαµε από την πρώτη στιγµή. Εύχοµαι και ευχόµαστε αυτό το ταξίδι να πέτυχε. Γιατί ξέρουµε ότι
εάν πετύχει κάτι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο όποιος Έλληνας
Πρωθυπουργός, θα το βρει µπροστά του και ο επόµενος και ο
µεθεπόµενος.
Εάν υπάρξει ζηµιά, εάν υπάρξει υποχώρηση –θα αναφέρω δύο
τα οποία έχουν συµβεί τα τελευταία χρόνια- όπως το παράνοµο
τουρκολιβυκό σύµφωνο, η εγκατάλειψη του EastMed ή κάτι
άλλο, τότε αυτό όλοι µαζί θα το υποστούµε.
Πέτυχε λοιπόν η επίσκεψη στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής; Αυτό θα φανεί, θα φανεί σύντοµα. Πήγε εκεί ο κ. Μητσοτάκης ακολουθώντας το δόγµα του πιστού και προβλέψιµου
συµµάχου, του δεδοµένου, ενός συµµάχου ο οποίος απεµπολεί
ακόµα και διαπραγµατευτικά εργαλεία όλων των Ελλήνων Πρωθυπουργών στο παρελθόν. Πήρε δεσµεύσεις; Υπήρξε έστω ένα
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έµµεσο σχόλιο του Αµερικάνου Προέδρου για τις υπερπτήσεις,
για τις παραβιάσεις κάτω των έξι ναυτικών µιλίων; Απ’ ότι είδα
δεν υπήρξε. Έθεσε ζήτηµα για τη συµµετοχή της Τουρκίας στην
ενεργειακή αρχιτεκτονική; Όχι.
Έχουµε κάποια απάντηση ή κάποια δέσµευση για την πώληση
πολεµικού υλικού στην Τουρκία; Όχι. Επικοινωνιακά µια χαρά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν είναι εκτός F-35 η Τουρκία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Για τα F-16 λέµε, κύριε Μπουκώρο. Έχετε πάθει ακράτεια λόγων. Συγκρατηθείτε.
Εγώ αρνούµαι να πιστέψω ότι υπάρχει Έλληνας Πρωθυπουργός που θα χρησιµοποιούσε µια τέτοια σηµαντική επίσκεψη στις
ΗΠΑ για προσωπικό επικοινωνιακό, δηµοσκοπικό damage control
και ελπίζω να διαψευστώ.
Εµείς ξέρουµε τι δώσαµε. Δώσαµε τις βάσεις για πάντα χωρίς
διαπραγµάτευση. Δώσαµε –όπως µε διακόψατε προηγουµένωςάλλα 3 ή 4 δισεκατοµµύρια για να αγοράσουµε F-35. Να σας ρωτήσω όµως: Η αγορά αυτών των όπλων είναι βάσει των εισηγήσεων κάποιων επιτελείων; Είναι προσωπική απόφαση του κ.
Μητσοτάκη; Έχει µετρηθεί η δηµοσιονοµική αντοχή στο κακό σενάριο;
Πάµε στη Γαλλία: Αγοράζουµε όπλα, αγοράζουµε και όπλα
εκτός σχεδιασµού. Πάµε στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οµοίως. Δεν
ξέρω ποιος είναι ο σχεδιασµός, οµολογώ δεν ξέρω. Μπορεί να
είναι στον σχεδιασµό. Όταν θα πάµε στη Γερµανία, τι θα κάνουµε; Και εκεί αυτό θα κάνουµε;
Εγώ δεν λέω ότι η χώρα δεν χρειάζεται όπλα. Και ο Τσίπρας,
όταν είχε πάει στις Ηνωµένες Πολιτείες, έκανε και τέτοιες συµφωνίες, βεβαίως. Πόσα όπλα, όµως, χρειαζόµαστε, µε πόσο κόστος και µε ποιον σχεδιασµό; Μη βάζετε τη χώρα σε ράλι
εξοπλισµών. Είναι επικίνδυνο και στρατιωτικά και οικονοµικά και
κοινωνικά.
Η χώρα πρέπει σύντοµα να επανέλθει στις ράγες µιας πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, µιας πολυδιάστατης οικονοµικής, εµπορικής και πολιτικής διπλωµατίας. Αυτό
χρειάζεται η Ελλάδα. Αυτό είναι η Ελλάδα. Αυτό ήταν πάντα η
Ελλάδα. Αυτό εξυπηρετεί τα συµφέροντα της Ελλάδας. Εδώ
είναι η Βουλή των Ελλήνων. Αυτούς εκπροσωπούµε. Στο όνοµα
αυτών µιλάµε.
Κύριε Γεωργιάδη, έρχεστε και δικαιολογείτε εσείς –εσείς!
Εσείς, ο Άδωνις Γεωργιάδης! Δηλαδή, αν το έκανε οποιοσδήποτε
άλλος από τους εκατόν πενήντα επτά της Πλειοψηφίας, θα
έλεγα, εντάξει, ας πάει- το ότι δεν είπε ο Πρωθυπουργός τη λέξη
«Τουρκία». Εάν το έκανε αυτό ο Τσίπρας, φανταστείτε τον εαυτό
σας πώς θα κάνατε εδώ πάνω, θα χοροπηδάγατε πάνω στο
έδρανο. Αυτά που κάνετε είναι µικρότητες. Δεν θα το κάνατε; Θα
το κάνατε, κύριε Γεωργιάδη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί
εσείς κάνατε καριέρα µε αυτά, µε τα ζητήµατα στο Αιγαίο, µε τις
επισκέψεις του Τσίπρα εκεί και όταν ήρθε εδώ. Διαβάστε, γκουγκλάρετε -που θέλετε να γκουγκλάρετε- τις ανακοινώσεις του κόµµατός σας, κύριε Μπουκώρο, όταν έγινε η επίσκεψη του
Ερντογάν. Για δείτε τι λέγατε.
Και θα ρωτήσω και κάτι άλλο. Τρεις µέρες στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής δεν ειπώθηκε µια κουβέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια; Μετά τη ρωσική βαρβαρότητα και τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, αυτό το µείζον θέµα της ευρύτερης γειτονιάς µας δεν
συζητιέται πουθενά; Γιατί δεν µαθαίνουµε τίποτα; Δεν µας απασχολεί η τουρκική διείσδυση στα Δυτικά Βαλκάνια; Εµάς µας
απασχολεί. Δεν µας απασχολεί η ρωσική επιρροή στα Δυτικά
Βαλκάνια; Εµάς µας απασχολεί.
Πώς γίνεται αυτό το θέµα να είναι παντελώς εξαφανισµένο
από την ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού και από τις συζητήσεις που γίνονται και από τα όσα δηµοσιεύει ο Τύπος στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής; Εµείς, εν πάση περιπτώσει, όταν
ήµασταν κυβέρνηση, το συζητάγαµε µε µεγάλη ένταση αυτό. Ενδιέφερε τους Αµερικανούς, ενδιέφερε τους Ευρωπαίους, ενδιέφερε εµάς. Τώρα σταµάτησαν όλοι να ασχολούνται, λες και
τελείωσε το θέµα. Πείτε µας, συζητήθηκε;
Στις 17-10-2017 ήταν ο κ. Τσίπρας στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Τότε υπήρξε δηµοσίευµα στο iefimerida, µε δήλωση της Νέας
Δηµοκρατίας «Το µόνο χειροπιαστό αποτέλεσµα είναι η συµφω-
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νία υψηλού κόστους για τα F-16». Αυτή την αντιπολίτευση κάνατε
και έρχεστε εδώ και λέτε ότι εµείς κάνουµε µικρότητες.
Εµείς περιµένουµε ενηµέρωση. Να δούµε τι είπατε, τι κάνατε.
Θα ενηµερώσετε κανέναν; Θα ρωτήσετε; Βγαίνετε και δεσµεύετε
τη χώρα για εξοπλισµούς για δέκα χρόνια. Ποιος σας είπε ότι θα
είστε κυβέρνηση σε δέκα χρόνια; Ούτε σε έναν χρόνο δεν θα
είστε κυβέρνηση, εβδοµάδες µετράτε. Ποιος σας δίνει αυτό το
δικαίωµα, δηλαδή να δεσµεύετε τον προϋπολογισµό της χώρας
για δέκα χρόνια; Ποιοι νοµίζετε ότι είστε; Κυβέρνηση είστε. Σε
έναν χρόνο από τώρα έχουµε εκλογές. Πώς δεσµεύετε τη χώρα
για δεκαετίες;
Δήλωση του κ. Κουµουτσάκου στις 16-11-2016: «Η κυβέρνηση
δεν µπόρεσε να αξιοποιήσει την επίσκεψη Οµπάµα στην Ελλάδα». Αυτή την αντιπολίτευση κάνατε, που τότε εµείς ήµασταν
σε µέγγενη και λύναµε ζητήµατα για την οικονοµία της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Και µιας και εκεί τα λύσαµε και ξοδέψαµε και µερικά δισεκατοµµύρια, να δούµε τώρα τι γίνεται εδώ, γιατί όταν βγαίνουµε
εκτός συνόρων, τα δισεκατοµµύρια είναι εύκολα, όταν ερχόµαστε εδώ είναι δύσκολα. Εγώ συµφωνώ µε τα στενά δηµοσιονοµικά που περιέγραψε ο κ. Γεωργιάδης. Εµείς έχουµε πάρει
µαθήµατα από την περίοδο που κυβερνήσαµε τη χώρα.
Όµως, κύριε Γεωργιάδη, εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το
κόστος της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, µε
βάση τη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση του Νοέµβρη του 2021,
είναι στο 1% του ΑΕΠ. Είναι ή δεν είναι έτσι; Να ακυρώσετε, λοιπόν, αυτή την αντιµεταρρύθµιση, να ακυρώσετε αυτή την απορρύθµιση και να δώσετε αυτά τα χρήµατα για όσο διαρκεί η
ενεργειακή κρίση στη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα καύσιµα.
Βγαίνει και λέει µε ύφος ο κ. Υπουργός: «Μα και επί των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και των κυβερνήσεων του κ. Παπανδρέου
και του κ. Σαµαρά και όλων…». Μάλιστα. Υπήρχε τότε στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η προτροπή «Χαµηλώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα»; Όχι. Σας το
λέµε τόσους µήνες. Κάντε ελέγχους, κύριε Υπουργέ. Έρχεστε
τώρα που έχετε δει τη δηµοσκοπική καταστροφή. Καθυστερήσατε. Υπήρξε ασυδοσία στην αγορά. Έστω κάντε το τώρα µε καθυστέρηση.
Λέτε για το πρόβληµα µε τις διεθνείς τιµές. Είναι υπαρκτό.
Λέτε για την ισοτιµία ευρώ και δολαρίου. Και αυτό είναι, αλλά
αυτό ισχύει για όλη την Ευρώπη. Δεν ισχύει µόνο για την Αθήνα,
ισχύει και για το Παρίσι και για το Βερολίνο και για τη Ρώµη και
για τη Λισαβόνα και για τη Μαδρίτη και για τη Λευκωσία. Παντού
ισχύει αυτό. Γιατί εµείς είµαστε οι πιο ακριβοί; Γιατί εµείς είµαστε
πιο ακριβοί;
Και να σας πω κάτι; Είστε αµετανόητος. Έρχεστε εδώ και µας
λέτε εξευγενισµένο το επιχείρηµα µε τις Porsche Cayenne.
Ρωτάω, λοιπόν: Το έχετε καταλάβει ότι το επιχείρηµα µε τις
Porsche Cayenne είναι λάθος, ναι ή όχι; Διότι, τι µας είπατε, αν
δεν το καταλάβατε εν τη ρύµη του λόγου; Ότι όποιος έχει εισόδηµα 30.000 και 1 ευρώ, είναι ανάξιος της επιδότησης που αποφάσισε η Κυβέρνηση; Αυτό δεν µας είπατε; Αυτό δεν µας είπατε,
κύριε Υπουργέ;
Σας είπα στην αρχή αυτό που έλεγε ο Φλωράκης και ο Παπαγιαννάκης «όποιος ουρεί στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι».
Για πείτε µου, 30.000 και 1 ευρώ είναι µεσαία τάξη ή δεν είναι;
Και αυτό για να δούµε ποιος είναι ο σοσιαλιστής και ο αριστερός,
µιας και έρχεστε εδώ, στο Βήµα της Βουλής των Ελλήνων και
µας κάνετε και µαθήµατα ιδεολογίας.
Και βέβαια, δεν έχουµε άπειρα χρήµατα. Αυτό είναι αλήθεια,
αλλά αυτό ισχύει και για τα εξοπλιστικά. Αλλιώς, να µην πηγαίνει
ο κ. Μητσοτάκης στα τηλεοπτικά κανάλια και να λέει ότι ο ίδιος
δεν βάζει το δίληµµα: «κανόνια ή βούτυρο». Ποιος το βάζει; Εµείς
δεν το βάζουµε. Βλέπετε, όµως, οι επιλογές στενεύουν, δεν είναι
άπειρα τα λεφτά.
Και όταν κάνετε παραλληλισµούς µε το Ηνωµένο Βασίλειο, θα
πρέπει να ξέρετε, κύριε Υπουργέ -που το ξέρετε, αλλά σας αρέσει να φωτίζετε πάντα την αλήθεια, όταν λέτε την αλήθεια, από
τη µια πλευρά- ότι το Ηνωµένο Βασίλειο έχει αυτή τη στιγµή τη

13658

δυνατότητα να κάνει νοµισµατική πολιτική. Στην Ελλάδα δεν την
έχουµε αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχουµε πάρει άλλες αποφάσεις. Οπότε χρειαζόµαστε άλλα εργαλεία και άρα µη συγκρίνετε
ανόµοια πράγµατα αναφορικά µε την πληθωριστική πίεση και τις
συναλλαγµατικές πιέσεις.
Πάµε τώρα στη χρεοκοπία του 2009, κύριε Γεωργιάδη, όχι του
2010. Το 2009 είναι η χρεοκοπία. Πάτε να µας χρεοκοπήσετε
µέσα σε δεκαπέντε χρόνια δύο φορές, η ίδια παράταξη. Πώς; Με
τα 7 δισεκατοµµύρια σε απευθείας αναθέσεις, µε την αδιαφανή
κατανοµή των ενισχύσεων, µε προκλητικές σπατάλες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όντως, τα πράγµατα είναι δύσκολα. Δεν υπάρχουν εύκολες
απαντήσεις και εύκολες αποφάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία δεν κάνει αυτή την πολιτική.
Πείτε µου, όµως, ποιος ο λόγος; Τι σήµα δίνετε στην κοινωνία
όταν ο διευθύνων σύµβουλος της ΔΕΗ σήµερα παίρνει 360.000
ευρώ µισθό, ενώ επί των ηµερών του Αλέξη Τσίπρα έπαιρνε
60.000 ευρώ µισθό; Ποιο είναι το σήµα; Ποιο είναι το σήµα, όταν
πολλαπλασιάζετε τους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές
στη ΔΕΗ και εκεί που επί των ηµερών µας το κόστος ήταν στο
1,5 εκατοµµύριο ευρώ κατ’ έτος, τώρα έχει πάει στα 5 εκατοµµύρια ευρώ;
Ποιο είναι το σήµα στην κοινωνία, όταν βάζετε τετρακόσιους
διευθυντές και γενικούς διευθυντές στον ΕΦΚΑ, µε µισθούς
4.500 και 8.000 ευρώ για να κάνουν δουλειά που µπορούσαν να
την κάνουν άριστοι αξιολογηµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι µε το ένα
τρίτο των χρηµάτων; Ποιο είναι το σήµα στην κοινωνία, όταν
φροντίζετε στρατιές χιλιάδων µετακλητών που τους αυξήσατε
τις αποδοχές 70% σε σχέση µε τη δική µας περίοδο;
Και βεβαίως είµαστε σε διεθνή κρίση, αλλά η Κυβέρνηση συγκρίνεται µε το τι συµβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εσείς
έχετε µια τεράστια απόσταση από τον ελληνικό λαό, µια τεράστια
αναντιστοιχία. Έχετε µπερδέψει τη λαϊκότητα µε τον λαϊκισµό.
Αδυνατείτε να καταλάβετε ότι µε την πολιτική σας και τη διεθνή
κρίση και τις επιπτώσεις της υπάρχει ένας κόσµος που δεν µπορεί, δεν έχει, δεν αντέχει και αναζητεί σιγά σιγά άλλη διέξοδο.
Και αυτό επιταχύνεται διαρκώς, διότι δεν είναι ότι δεν αντέχει γενικά, δεν αντέχει την πρόκληση, δεν αντέχει την κοροϊδία, δεν
αντέχει την απάτη, δεν αντέχει τις επικοινωνιακές φιέστες. Και
αυτός ο κόσµος κινητοποιείται, ψάχνει διέξοδο και διεκδικεί µία
νέα ισορροπία για τη χώρα, µία νέα διέξοδο, µία νέα αρχή.
Άρα, λοιπόν, αφήστε τα τερτίπια περί δηµοσκοπήσεων και
προκηρύξτε εκλογές. Προκηρύξτε εκλογές, διότι όσο µένετε, κάνετε κακό στην κοινωνία, στην οικονοµία και στη χώρα. Όσο ταχύτερα φύγετε, αυτό είναι δικαίωση για τη χώρα και δικαίωση για
τον πολίτη, ο οποίος βρίσκεται σε αδιέξοδο. Κυβερνάτε χίλιες
µέρες. Τα κάνατε όπως θα κάνατε. Αν αισθάνεστε σίγουροι για
τον εαυτό σας, κάντε εκλογές και δώστε στον ελληνικό λαό τη
δυνατότητα να µιλήσει. Δεν έχετε εντολή φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Δεν έχετε εντολή διάλυσης της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχετε εντολή ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας.
Δεν έχετε εντολή να χάνουν οι µεσαίοι και οι µικροί και η επιχειρηµατικότητα το µεγαλύτερο τµήµα της αγοραστικής τους δύναµης. Φύγετε, για να µπορέσει να πάρει αέρα η χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ.
Μπουκώρο, τον οποίο καλούµε στο Βήµα. Μισό λεπτό να ετοιµαστεί το Βήµα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, το «ολίγον
επαναστάτης» θυµίζει το «ολίγον έγκυος». Να το ξέρετε αυτό.
Και εν πάση περιπτώσει, όταν είσαστε κυβέρνηση, υπογράφετε
τα πάντα και όταν γίνεστε αντιπολίτευση, θυµάστε την επαναστατικότητά σας και τις πορείες σας στις αµερικάνικες πρεσβείες.
Δεν πείθετε, όµως, έτσι. Αυτή η τακτική είναι σαν το επιχείρηµα
που µας είπατε, να µη δοθούν τα χρήµατα για την επικουρική
ασφάλιση που για φέτος θα είναι πολύ λιγότερα από τα 50 εκα-
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τοµµύρια, να µειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιµα
που είναι 5 δισεκατοµµύρια. Αυτό είναι το βάρος των επιχειρηµάτων σας. Με ένα µέτρο των 50 εκατοµµυρίων θα ισοσταθµίσετε έναν φόρο ο οποίος αποδίδει στα δηµόσια ταµεία 5,7
δισεκατοµµύρια.
Και ξέρετε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, ο
φόρος αυτός βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα από τις δικές σας
ηµέρες. Απλά κοστίζει και αποδίδει περισσότερο, γιατί ανεβαίνει
η τιµή και ο φόρος είναι αναλογικός. Δεν µειώσατε τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης. Αντιθέτως, αυξήσετε όλους τους φόρους
επί των ηµερών σας.
Και λέτε: «να φύγετε, να πάρει η χώρα αέρα». Η χώρα πήρε
αέρα χθες και ψήλωσε και αισθάνθηκε υπερήφανη, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένας Έλληνας Πρωθυπουργός συµπεριφερόµενος ως εθνικός ηγέτης, πήγε στο Αµερικάνικο
Κογκρέσο, το ανώτατο νοµοθετικό σώµα, σε κοινή συνεδρίαση
της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, εκεί που λαµβάνονται σηµαντικές αποφάσεις, και είπε ότι η Ελλάδα δεν θα
δεχθεί ποτέ δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο. Είπε ποιος είναι
ο παράγοντας αποσταθεροποίησης στη νοτιοανατολική πτέρυγα
του ΝΑΤΟ. Μίλησε για τις υπερπτήσεις. Έβαλε το ζήτηµα της ενίσχυσής µας µε τα F-35. Καθαρές κουβέντες, ανοικτά, όχι µισόλογα. Όχι γατάκια στο εξωτερικό και λέοντες στο εσωτερικό, για
να θυµηθούµε άλλες εποχές.
Και βεβαίως ο Αµερικανός Πρόεδρος και το Αµερικάνικο Κογκρέσο -και εδώ εξαιρώ µόνο το ΚΚΕ από την κριτική µου που έχει
σταθερή θέση σε αυτά τα ζητήµατα- τα συµφέροντα των Ηνωµένων Πολιτειών προωθούν και βεβαίως στο πλαίσιο των συµµαχιών που έχουµε υπάρχει µια διαρκής διαπραγµάτευση. Το
µείζον ερώτηµα είναι ποιος Έλληνας Πρωθυπουργός αντιπροσωπεύει καλύτερα τα δικά µας εθνικά συµφέροντα και στο πλαίσιο αυτής της συµµαχίας µπορεί να προωθήσει τόσο τα
συµφέροντα, όσο και τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει
τούτη η χώρα. Και αυτό είναι οφθαλµοφανές πλέον µετά τη χθεσινή ηµέρα.
Σας έχει ανησυχήσει η αποδοχή, η απήχηση της τοποθέτησης
της οµιλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την ελληνική κοινή
γνώµη, γιατί, ναι, ο Έλληνας σήµερα αντιµετωπίζει ακρίβεια, αντιµετωπίζει προβλήµατα και η πρώτη που τα αναγνωρίζει αυτά
τα προβλήµατα είναι η Κυβέρνηση και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν επιχειρεί να αµβλύνει αυτές τις οδυνηρές
επιπτώσεις, να κάνει συνεχώς µετάγγιση στον ελληνικό λαό και
ιδιαίτερα στα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα.
Αλλά ο κύριος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ µε περισσότερη αξιοπρέπεια από άλλους συναδέλφους του,
είναι αλήθεια- είπε «να δούµε». Έδωσε µια πίστωση χρόνου. Να
δούµε ποια θα είναι τα αποτελέσµατα, γιατί πολλά στελέχη του
κόµµατός σας αναφερόµενοι στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού
και στην οµιλία του στην Αµερική χθες, προδίκασαν τα αποτελέσµατα πριν γίνουν οι επαφές και οι οµιλίες και οι όποιες συµφωνίες υπάρχουν εκεί.
Αλλά αλήθεια το λέτε, κύριε Ζαχαριάδη, ότι τα F-35 είναι µια
τυχαία αγορά, όταν ο Πρωθυπουργός συνοδεύεται από τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας που έχει κάνει µια προεργασία δύο
χρόνων γι’ αυτό το θέµα, ακούγοντας τις εισηγήσεις των επιτελείων; Αλήθεια δεν γνωρίζετε ότι επί δέκα χρόνια, λόγω της οικονοµικής κρίσης κυρίως, αλλά και της δικής σας, αν θέλετε,
πολιτικής ότι δεν χρειάζονται εξοπλισµοί, ότι γειτονεύουµε και
συνορεύουµε µε το Λουξεµβούργο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα σας πω τι κάνατε για εξοπλισµούς. Πήρατε τα «σαπάκια», τα PAPA-3, 500 εκατοµµύρια και
ακόµα δεν έχουν ετοιµαστεί, 500 εκατοµµύρια αεροσκάφη µακράς επιτήρησης, που είναι ειδικά, όπως λένε οι άνθρωποι της
Αεροπορίας, για τους ανοικτούς ωκεανούς και όχι για τη δική
µας περιοχή. Τα πληρώσατε 500 εκατοµµύρια, δεν έχουν επισκευαστεί, δεν χρησιµοποιούνται. Ήταν έτους κατασκευής 1967.
Αυτά αγοράσατε εσείς. Αυτά πληρώσατε cash µε 500 εκατοµµύρια ευρώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Τα F-16 δεν τα αναβαθµίσαµε;
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Βεβαίως υπογράψατε και τη συµφωνία αναβάθµισης των F-16 και µας κατηγορήσατε προηγουµένως, κύριε Ζαχαριάδη, για την πολιτική µας.
Όµως, θέλω να σας θυµίσω ότι αυτή τη συµφωνία για αναβάθµιση των F-16 που συµφώνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εµείς την είχαµε ψηφίσει στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Όταν ήρθε όµως µετά
την κυβερνητική αλλαγή η κύρωση της σύµβασης για τη συµφωνία που εσείς είχατε υπογράψει για τα F-16, εσείς καταψηφίσατε
την κύρωση της σύµβασης τη συµφωνίας που εσείς είχατε συνάψει. Αυτή είναι η αξιοπιστία των λόγων σας και των θέσεών
σας. Αυτή είναι η αξιοπιστία των λόγων σας.
Βεβαίως και κάνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική η Κυβέρνηση. Εµείς δεν αρνούµαστε, είµαστε µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε αποφασίσει πού
πρέπει να είστε και αν έχετε ακόµα την οδυνηρή εµπειρία της δεκαεπτάωρης διαπραγµάτευσης για να είστε µέσα ή έξω. Και επιτέλους αποφασίστε, να ξέρει και ο ελληνικός λαός ποιες είναι οι
θέσεις σας.
Όσο για το τι κάνει η Ελλάδα στην εξωτερική πολιτική και στην
άµυνα επί των ηµερών της σηµερινής Κυβέρνησης, αγαπητέ
κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, και µιλώ πάντα πολιτικά και
στη βάση των όσων µας κατηγορήσατε, η ελληνική Κυβέρνηση
έχει προχωρήσει σε εξοπλιστικά προγράµµατα, προχωράει σε
διεθνείς συµµαχίες. Βλέπετε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται παντού, σε αφρικανικές χώρες, σε αραβικές χώρες, ασιατικές
χώρες, µε τις οποίες ουδέποτε είχαµε αναθερµάνει τις σχέσεις
µας, και η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό βελτιώνεται συνεχώς.
Και η µεγάλη βελτίωση, όσο κι αν δεν θέλετε να το παραδεχτείτε,
όσο κι αν πιέζεστε να το παραδεχτείτε, όσο κι αν δεν µπορείτε
να το προσπεράσετε, ήρθε από την παρουσία του τελευταίου ταξιδιού του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες, κατά τη
διάρκεια του οποίου έβαλε τα θέµατα.
Δεν θυµάµαι τον κ. Τσίπρα, όταν επισκέφθηκε τις Ηνωµένες
Πολιτείες, να λέει, καθαρά και ξεκάθαρα, ότι δεν θα δεχθούµε
ποτέ δύο κράτη στην Κύπρο. Το είπε; Γιατί δεν έχει καταγραφεί
πουθενά, µε αυτόν τον ξεκάθαρο τρόπο, στο Αµερικανικό Κογκρέσο και κάτω από τα χειροκροτήµατα του νοµοθετικού σώµατος των Ηνωµένων Πολιτειών.
Επειδή βλέπω ότι ζητάτε τον λόγο, κύριε Ζαχαριάδη, δε νοµίζω
ότι υπάρχει κάτι προσωπικό σε αυτά που λέω. Γίνεται πολιτική
κριτική. Όπως ασκείτε κριτική, να µάθετε να ακούτε και κριτική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εξαντλήσατε, όµως, τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη γίνεται διάλογος, σας παρακαλώ πολύ!
Κύριε Μπουκώρο, συνεχίστε την οµιλίας σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, θα επανέλθουµε, εάν χρειαστεί. Θα επανέλθουµε.
Άρα αντιλαµβάνοµαι τη δυσκολία, γιατί δεν είναι κοµµατικό το
θέµα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός,
έπεισε τις αµερικανικές αρχές και την αµερικανική κοινή γνώµη
για τις ελληνικές θέσεις. Ποια ακριβώς θα είναι τα αποτελέσµατα, οπωσδήποτε, θα το δείξει ο χρόνος. Το ότι ενισχύεται η
θέση της χώρας, εντός της συµµαχίας και στη διεθνή σκηνή,
αυτό είναι εκτίµηση πλέον πολλών -πέραν της Νέας Δηµοκρατίας- και ανεξάρτητων αντικειµενικών παρατηρητών.
Να έρθουµε στα θέµατα της ακρίβειας, αν και απάντησε ο
Υπουργός σε πάρα πολλά πράγµατα. Άκουσα και το ΠΑΣΟΚ -µε
ενδιαφέρον- να φωνάζει διά της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου
του για την ακρίβεια και όλα αυτά. Πράγµατι, η ακρίβεια είναι το
µεγαλύτερο πρόβληµα αυτή την ώρα και πρέπει µε κάθε τρόπο
να αντιµετωπιστεί και να αµβλυνθούν οι συνέπειές της. Είναι εισαγόµενη 100%.
Μιλάει δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, που µε την αλλαγή του
νοµίσµατος, κύριε Υπουργέ, άφησε να εξελιχθεί το θλιβερό φαινόµενο της στρογγυλοποίησης και κοιµήθηκε η Ελληνίδα νοικοκυρά µε 50 δραχµές το µατσάκι τον µαϊντανό και ξύπνησε µε 50
λεπτά; Αυτό συνέβη σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης! Τρεις
φορές πάνω η τιµή, δηλαδή, 170 δραχµές! Έκτοτε, από την
εποχή εκείνη του θλιβερού φαινοµένου της στρογγυλοποίησης,
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οι τιµές έχουν αποκτήσει άλλη βάση εκκίνησης. Μιλάνε για ακρίβεια πρωτόγνωρη και πρωτοφανή, που επί των ηµερών τους τριπλασιάστηκαν σε µια βραδιά οι τιµές αγαθών πρώτης ανάγκης,
που οι 50 δραχµές έγιναν 50 λεπτά και οι 100 δραχµές έγιναν
100 λεπτά κ.ο.κ.; Δηλαδή, και λίγη αυτοκριτική δεν βλάπτει!
Εύκολο είναι να προτείνεις, εύκολο να κάνεις κριτική, αλλά να
µη λες ότι καταργώντας ένα µέτρο της τάξεως των 50 εκατοµµυρίων ευρώ, θα αντιµετωπίσεις έναν φόρο ή θα αντικαταστήσεις έναν φόρο, ο οποίος αποδίδει στα δηµόσια ταµεία 5,7
δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα έλεγα και κάτι άλλο. Ναι µεν υπάρχει αυτό το σοβαρό κύµα
ακρίβειας που κατατρώει τα οικογενειακά εισοδήµατα. Όµως,
την ίδια ώρα, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις ύψους
από 5.000 ευρώ µέχρι 50.000 ευρώ έχουν αυξηθεί κατά 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ την τελευταία χρονιά. Αυτά µε στοιχεία και
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι καταθέσεις από 5.000
ευρώ έως 100.000 ευρώ είναι συνολικά 12 δισεκατοµµύρια. Λέει
η Τράπεζα της Ελλάδος για αύξηση των καταθέσεων και αναρωτιούνται από την Αντιπολίτευση τι και πώς και γιατί και ποιοι
έχουν αυτές τις καταθέσεις. Ποιοι έχουν αυτές τις καταθέσεις;
Μιλάµε για καταθέσεις από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι µιλάµε για τη µεσαία και τη µικροµεσαία
τάξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ασφαλώς υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καµµία κατάθεση ή έχουν και χρέη. Η αύξηση του κατώτατου µισθού
κατά 50 ευρώ δεν λύνει τα προβλήµατα. Είναι µια αύξηση µόνιµη,
όµως. Η µείωση του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά, πάνω από 35%, δεν
αφορά τη µεσαία τάξη; Δεν αφορά τη µικροµεσαία τάξη; Δεν
είναι µόνιµο µέτρο;
Όλοι προσδοκούµε ότι η ακρίβεια και τα καύσιµα και στην
ενέργεια, όσο και αν διαρκέσει, θα είναι παροδική. Τα µέτρα
αυτά, όµως, µείωσης των φόρων σε βασικούς φόρους που αποµυζούσαν το οικογενειακό εισόδηµα, έχουν µόνιµο χαρακτήρα
και το κέρδος είναι µόνιµο για την ελληνική οικογένεια. Μειώνει
αυτό την ένταση της ακρίβειας; Την αµβλύνει την ένταση της
ακρίβειας. Για σκεφτείτε να είχαµε τη σηµερινή ακρίβεια και να
διατηρήσαµε και τους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ και να έχουµε και κανέναν Υπουργό Οικονοµικών, όπως εσείς, που να λέει: «δεν φορολογούνται αρκετά οι Έλληνες». Για σκεφτείτε ποιο θα ήταν το
δείγµα.
Αντιλαµβάνοµαι, κυρίες και κύριοι, ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης έχουν βρει πεδίο
δόξης λαµπρό στην ενεργειακή ακρίβεια, στην ακρίβεια των καυσίµων. Όµως, όπως έχει δεσµευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός,
από τους επόµενους κιόλας µήνες, από τον Ιούνιο, όλα αυτά τα
ζητήµατα θα αµβλυνθούν. Όσο υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος,
θα αξιοποιείται για την άµβλυνση αυτών των επιπτώσεων.
Σε κάθε περίπτωση, περιµένουµε τους επόµενους µήνες, τουλάχιστον στην ενέργεια. Ας µην ξεχνάµε ότι επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ,
το αργό πετρέλαιο είχε 45 δολάρια το βαρέλι, δεν είχε 130 δολάρια και πληρώναµε την τιµή της βενζίνης τότε 1,50, 1,60, 1,70.
Με 45 δολάρια το βαρέλι, όχι µε 130 δολάρια το βαρέλι. Να τα
θυµόµαστε όλα αυτά.
Βεβαίως, καταλαβαίνω σήµερα την πολιτική δυσκολία να διαχειριστεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επικοινωνιακά µια εµφάνιση του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες που
πραγµατικά έγραψε ιστορία, που έτυχε µεγάλης αποδοχής, που
έθεσε τα θέµατα που απασχολούν την Ελλάδα και τον Ελληνισµό. Εν πάση περιπτώσει, το λιγότερο που µπορεί να πει κανείς
είναι ότι αποκόµισε και η αµερικανική κοινή γνώµη και οι αµερικανικές αρχές και όλος ο κόσµος και κυρίως το έθνος µας το ελληνικό και οι όπου γης Έλληνες τις καλύτερες των εντυπώσεων
από την οµιλία και τις γενικότερες επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό θα περάσει πολύς καιρός, για να µπορέσουν να
το διαχειριστούν οι κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπουκώρο.
Συνεχίζουµε µε τον τελευταίο εκ του καταλόγου οµιλητή...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα; Ας τελειώσει
ο κ. Σπανάκης και ο Καραθανασόπουλος και θα σας δώσω τον
λόγο. Θα υπάρξουν και οι δευτερολογίες. Θα έχετε τον χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Για µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κοιτάξτε, θα πάρετε
τον λόγο. Θα ζητήσει τον λόγο -και δικαίως προφανώς- και θα
του τον δώσω ο κ. Μπουκώρος και θα πάµε σε αυτή…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όχι. Αυτοδεσµεύοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να δώσουµε τον
λόγο στον τελευταίο εκ του καταλόγου οµιλητή. Θα ακολουθήσει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Μετά θα σας δώσω
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Προηγουµένως που ζήτησε
τον λόγο η κ. Γιαννακοπούλου, τον πήρε. Τριάντα δευτερόλεπτα
θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό. Δεν έχει τριάντα δευτερόλεπτα ο πίνακας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Μπουκώρο, τρεις υποµνήσεις και πολύ ψύχραιµα.
Το έγγραφο της µεταµνηµονιακής αξιολόγησης για το κόστος
της επικουρικής ασφάλισης λέει ότι είναι 1% του ΑΕΠ. Δείτε το
και ανακαλέστε, όποτε κρίνετε εσείς. Αλλιώς θα το φέρω εδώ και
θα σας υποχρεώσω εγώ να το κάνετε.
Δεύτερον, για το θέµα της Κύπρου, γκουγλάρετε στο κινητό
σας «Τσίπρας 2017 Crans Montana». Τα έχει πει όλα και ελπίζω
ότι σε αυτά δεν διαφωνούµε.
Τρίτον, µιλήσατε δεκαπέντε λεπτά. Δεν µας είπατε µία κουβέντα για το αν γνωρίζετε κάτι ή αν συζητήθηκε για τα Δυτικά
Βαλκάνια στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Αν ξαναπάρετε
τον λόγο, µπορείτε να µας το πείτε.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είδατε τώρα, κύριε
Ζαχαριάδη;
Κύριε Μπουκώρο, σας παρακαλώ. Είπα και στον κ. Ζαχαριάδη
και σε εσάς. Είναι τελευταίος οµιλητής ο κ. Σπανάκης και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο οποίος δεν έχει µιλήσει.
Έδωσε κάποιες διευκρινήσεις ο κ. Ζαχαριάδης σε κάποια ζητήµατα που θίξατε εσείς. Από εκεί και πέρα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τι διευκρινήσεις έδωσε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όπως νοµίζει ο
ίδιος. Δεν θα υποδείξω εγώ στον κάθε οµιλητή τι θα πει. Επέλεξε
να απαντήσει σε κάποια πράγµατα που είπατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εσείς θεωρείτε, λοιπόν, ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία. Θέλετε για
ένα λεπτό αυστηρά τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Να ξεκινήσουµε από τα µεγάλα,
κύριε Ζαχαριάδη, γιατί και 1% του ΑΕΠ να είναι το κόστος, για
φέτος στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί 38 εκατοµµύρια
ευρώ έναντι των 5 δισεκατοµµυρίων που δίνει ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης. Αντιλαµβάνεστε ότι ούτε το 1%, που σηµαίνει 2
δισεκατοµµύρια, µπορεί να αντικαταστήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Τα σοβαρά είναι άλλα, το πώς θέτεις τα θέµατα των εθνικών
µας συµφερόντων. Έχει µεγάλη σηµασία το αν τα θέσεις στο
πλαίσιο µιας ευρύτερης ατζέντας. Κυρίως, όµως, µεγαλύτερη
σηµασία ξέρετε τι έχει; Το πώς γίνονται αποδεκτά όταν τα θέτει
ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Χθες το ζήτηµα της Κύπρου και η
εµφαντική του υπογράµµιση ότι δεν θα δεχθούµε ποτέ δύο
κράτη στην Κύπρο έγιναν δεκτά µε θερµά χειροκροτήµατα από
τα δύο αµερικανικά νοµοθετικά σώµατα. Έχετε να πείτε κάτι ανάλογο για τον κ. Τσίπρα;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε κάθε περίπτωση, κύριε Ζαχαριάδη, εµείς δεν αρνούµαστε
ούτε ότι υπάρχει ακρίβεια ούτε τίποτα και λέµε ότι στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων που υπάρχουν προσπαθούµε να αµβλύνουµε
αυτές τις εντυπώσεις.
Όµως, δεν µας είπατε κι εσείς κουβέντα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί ΣΥΡΙΖΑ πόσο µειώθηκε; Μήπως αυξήθηκε;
Μήπως επί ΣΥΡΙΖΑ είχαµε 45 δολάρια τιµή αργού πετρελαίου και
τιµή βενζίνης 1,70; Αναλογικά πότε ήταν η µεγαλύτερη αύξηση
και πότε πλήρωνε ακριβότερα τα καύσιµα ο ελληνικός λαός,
κύριε Ζαχαριάδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουκώρο,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όταν µε 130 δολάρια το αργό πετρέλαιο πληρώνει τη βενζίνη
2,20 ή όταν µε 45 δολάρια την πλήρωνε 1,70; Πείτε µας αναλογικά πότε πληρώνει ακριβότερα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συνεδρίαση διεξάγεται µετά από µια ιστορική παρέµβαση, ιστορική παρουσία,
ιστορική οµιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, που µίλησε όχι µόνο ως Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά ως εκπρόσωπος του Ελληνισµού και αυτό πρέπει
να το τονίσουµε, διότι τα όσα είδαµε και ακούσαµε έχουν πολύ
µεγάλη σηµασία για το µέλλον της χώρας µας, όχι µόνο σε επίπεδο γεωστρατηγικό, αλλά και σε επίπεδο οικονοµικό. Αυτό θέλω
να το τονίσουµε, γιατί η χώρα µας αυξάνει τον βαθµό εµπιστοσύνης προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να είναι µια χώρα ανάπτυξης, µια χώρα για επενδύσεις.
Αυτό το λέω διότι σήµερα έρχεται ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δεν είναι το πρώτο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο
καλούµαστε να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε. Μάλιστα, το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχει διατάξεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Όταν
έχουµε τέτοιες πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την Ευρώπη, όταν
έχουµε τέτοιες πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες είναι προσωρινές, οι οποίες είναι εισαγόµενες και οι οποίες είναι κατά κύριο
λόγο ενεργειακές, έρχονται η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης να κάνουν µια
συγκεκριµένη παρέµβαση, την οποία πρέπει να δούµε άρθρο
προς άρθρο.
Επειδή, όµως, δεν θέλω να σας κουράσω, αξίζει να πούµε ότι
αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών από αθέµιτες πρακτικές και εικονικές εκπτώσεις, ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, επεκτείνει την προστασία
των καταναλωτών και στις online αγορές. Με τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου ενσωµατώνονται στην ελληνική νοµοθεσία για την
προστασία του καταναλωτή οι βελτιώσεις που επήλθαν στους
κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα από την αναθεώρηση
σχετικών οδηγιών. Οι περισσότερες τροποποιήσεις αφορούν
στις διατάξεις για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές. Επιπλέον,
προστίθενται διατάξεις αναφορικά µε την αναγραφή των τιµών,
οι οποίες ενισχύουν την προστασία που παρέχεται στους καταναλωτές.
Για παράδειγµα, σε κάθε ανακοίνωση περί µείωσης τιµής, υποδεικνύεται ως προγενέστερη η χαµηλότερη τιµή για διάστηµα όχι
µικρότερο των τελευταίων τριάντα ηµερών. Οι προβλέψεις αυτές
αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς ισχυρισµούς του εµπόρου περί µείωσης των τιµών σε
περίπτωση που αυτός χρησιµοποιεί τεχνητά διογκωµένες τιµές
ως τιµές αναφοράς.
Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται η αυστηροποίηση του πλαισίου
προστίµων, αλλά και η δικαιότερη αντιµετώπιση του παραβάτη,
µε τη διερεύνηση ύπαρξης τόσο επιβαρυντικών σε βάρος του
όσο και ελαφρυντικών υπέρ του περιστάσεων. Ειδικές κυρώσεις
προβλέπονται για εικονικές εκπτώσεις, προσφορές και µη νόµιµη
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λειτουργία της αγοράς. Το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει µεγάλη
έµφαση στη σωστή λειτουργία της αγοράς και αυτό το αποδεικνύουµε µε τους συνεχείς ελέγχους στην αγορά, την επιβολή
προστίµων και την καταγραφή των αποθεµάτων που εµείς φέραµε.
Θα µε ρωτήσετε τώρα: «Φτάνουν όλα αυτά όταν έχεις µια τέτοια κατάσταση στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσµια αγορά;».
Φυσικά και δεν φτάνουν, όµως εµείς τολµάµε να κάνουµε τιµές.
Για παράδειγµα, προβλέπεται η δηµοσιοποίηση των ονοµάτων
όσων παρανοµούν. Είναι κάτι που το λέγατε εσείς της Αντιπολιτεύσεως και είδατε ότι η Κυβέρνησή µας µε συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση το έκανε πράξη. Η αξιολογούµενη ρύθµιση έχει
ξεκάθαρο σκοπό την προστασία του καταναλωτή. Συνεισφέρει
στην ορθή λειτουργία της αγοράς και ενισχύει τη γενική ευηµερία των καταναλωτών.
Με δυο λόγια, τι επιτυγχάνεται µε το νοµοσχέδιο αυτό;
Πρώτον, διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών από
παραπλανητικούς ισχυρισµούς του εµπόρου στην περίπτωση
ανακοίνωσης περί µείωσης των τιµών.
Δεύτερον, ενισχύεται η διαφάνεια για τους καταναλωτές στις
online αγορές µε τον καθορισµό απαιτήσεων ενηµέρωσης του
καταναλωτή από τον προµηθευτή.
Τρίτον, θεσπίζονται κανόνες για την προστασία των νόµιµων
συµφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά ορισµένες παραπλανητικές πρακτικές marketing ή πώλησης.
Τέταρτον, προστίθενται ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή
κυρώσεων, καθώς και νέες προβλέψεις για την επιβολή κυρώσεων σε εκτεταµένες παραβάσεις.
Θέλω να κάνω ειδική αναφορά στο άρθρο για την ψυχική υγεία
των ανήλικων καταναλωτών. Προβλέπεται η έκδοση κωδίκων δεοντολογίας για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων
καταναλωτών από τις πρακτικές επιχειρήσεων που διαθέτουν
δωρεάν ή έναντι αµοιβής τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και
λοιπών ψηφιακών εφαρµογών στους καταναλωτές σε χώρους
όπου έχουν πρόσβαση και ανήλικοι, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών τους.
Σηµαντικές είναι οι διατάξεις που διευκολύνουν τη λειτουργία
των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργάνων, δηλαδή των
οµοσπονδιών, των πωλητών λαϊκών αγορών, όπως και οι διατάξεις για την αρµοδιότητα για την έκδοση, χορήγηση, µεταβίβαση
και ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
Με το άρθρο 28 αίρονται οι ερµηνευτικές δυσκολίες του υφιστάµενου ρυθµιστικού πλαισίου του ν.4849/2021 ως προς την
αρµοδιότητα των περιφερειών για την έκδοση, τη χορήγηση, τη
µεταβίβαση και την ανανέωση αδειών παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών σε λαϊκές αγορές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτηµα είναι το εξής: Το
νοµοσχέδιο αυτό λύνει προβλήµατα και βελτιώνει την προστασία
των καταναλωτών; Ή απάντηση είναι ξεκάθαρα «ναι». Ενσωµατώνει ευρωπαϊκές οδηγίες στην ελληνική νοµοθεσία, κάτι που
είναι και υποχρέωσή µας; Φυσικά ναι. Είναι τόσο απλά τα πράγµατα. Μπορείτε να συγκρίνετε πώς λειτουργεί σήµερα η αγορά
µε αυτές τις συνθήκες σε σχέση µε το παρελθόν.
Στο νοµοσχέδιο αυτό έρχονται επίσης σηµαντικές τροπολογίες που αξίζει να αναφέρουµε, όπως αυτή του Υπουργείου Τουρισµού µε το πρόγραµµα «Τουρισµός για Όλους» σε µια
σηµαντική περίοδο.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε µια ακόµα τροπολογία του
Υπουργείου Ανάπτυξης, που µε το άρθρο 4 εισάγονται τροποποιήσεις στο άρθρο 5 του ν.4062/2012 για τον µητροπολιτικό
πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, ένα έργο που αφορά την εκλογική µου περιφέρεια και όχι µόνο. Προβλέπεται ότι οι προεγκρίσεις οικοδοµικών αδειών που απαιτούνται, έχουν τριετή διάρκεια
και καθορίζεται ειδική διαδικασία για την έκδοσή τους.
Στόχος είναι να προχωρήσουν µε γρηγορότερο ρυθµό οι εργασίες στο πολύτιµο και πολύ σηµαντικό αυτό έργο για την ελληνική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι όλες οι πτέρυγες του
Κοινοβουλίου πρέπει να υπερψηφίσουν, όλοι πρέπει να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν είναι δικαιολογία το «δεν προλάβαµε» που λένε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς στη Νέα
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Δηµοκρατία προλαβαίνουµε γιατί θέλουµε και γιατί γνωρίζουµε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να υπερψηφίσουµε και αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο είναι µέρος της µεταρρυθµιστικής µας πολιτικής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώθηκε ο
κατάλογος των οµιλητών.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον Νίκο Καραθανασόπουλο και θα ακολουθήσουν δευτερολογίες των
εισηγητών και ειδικών αγορητών –όσων επιθυµούν- και θα κλείσει
ο Υπουργός.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το ΚΚΕ κάθε άλλο παρά µικρόψυχο είναι. Μιλήσατε για επιτυχία του Πρωθυπουργού. Εµείς θα βάλουµε και
ένα ερωτηµατικό, επιτυχία για ποιον; Άµα δούµε ποιος τον χειροκρότησε, ποιοι τον χειροκρότησαν, τότε µπορούµε να καταλάβουµε για ποιους ήταν επιτυχία. Και επί της ουσίας εµείς θα
θυµίζουµε πάντοτε τα πραγµατικά γεγονότα της ιστορίας και δεν
θα είµαστε µε τους αναθεωρητές. Θα θυµίζουµε, δηλαδή, ότι
αυτό που εσείς αποκαλέσατε φάρο, ναό της δηµοκρατίας –πώς
το είπατε;- το Αµερικάνικο Κοινοβούλιο-Κογκρέσο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πολιτικό επικάλυµµα των εκατοντάδων ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων όπου γης, για να προστατέψουν οι
Αµερικάνοι τα ζωτικά τους συµφέροντα, όπου οι λαοί θρήνησαν
εκατοµµύρια νεκρούς. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πολιτικό
επικάλυµµα των δεκάδων πραξικοπηµάτων που έκαναν οι Αµερικάνοι σε διάφορες περιοχές της γης, των εκατοντάδων χιλιάδων
δολοφονιών. Γιατί αν µιλάµε για δηµοκρατία, µιλάµε για τη «δηµοκρατία της Coca-Cola».
Έτσι, λοιπόν, τον χειροκρότησαν οι Αµερικάνοι γερουσιαστές,
πρόεδροι και αντιπρόεδροι. Γιατί; Γιατί ακριβώς ισχυροποίησε,
έδωσε εγγυήσεις ο Πρωθυπουργός, έδωσε γη και ύδωρ για την
ισχυροποίηση του αµερικανονατοϊκού ιµπεριαλιστικού παράγοντα και της παρουσίας του στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Έδωσε εγγυήσεις για τη βαθύτερη εµπλοκή της Ελλάδας στους
επικίνδυνους σχεδιασµούς, για τη συµµετοχή της Ελλάδας στον
πόλεµο που διεξάγουν οι Αµερικάνοι µε το ΝΑΤΟ από τη µία
µεριά και οι Ρώσοι από την άλλη στο έδαφος της Ουκρανίας.
Έδωσε περαιτέρω εγγυήσεις για τη µετατροπή της χώρας µας
σε σηµαιοφόρο των αµερικάνικων και νατοϊκών σχεδιασµών και
συµφερόντων στην περιοχή, για τη µετατροπή της σε ορµητήριο.
Βεβαίως, αυτό δεν είναι µόνο επίτευγµα του σηµερινού Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, αλλά έβαλε πολύ αποφασιστικά
το χέρι της και η προηγούµενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Έδωσε εγγυήσεις για µετατροπή, λοιπόν, σε ένα
ορµητήριο αυτών των σχεδιασµών, αλλά και ταυτόχρονα και
πόλο προσέλκυσης αντιποίνων από την άλλη µεριά, δηλαδή από
τον ρωσικό παράγοντα, όπως πολλές φορές το έχουν δηλώσει
και πολύ καθαρά.
Έδωσε εγγυήσεις ότι θα συνεχιστούν τα νέα εξοπλιστικά προγράµµατα-µαµούθ µε την αγορά των F-35, τα οποία είναι καθαρά
επιθετικά όπλα, οπλικά συστήµατα νέας γενιάς, που εντάσσονται
και εξυπηρετούν τους αµερικανονατοϊκούς σχεδιασµούς και όχι
την προάσπιση των εδαφικών και κυριαρχικών δικαιωµάτων της
χώρας µας, γιατί εγγυήθηκε ότι θα προωθηθούν χωρίς ταλαντεύσεις οι αµερικανικοί σχεδιασµοί για την ενέργεια στον νέο
ενεργειακό χάρτη που διαµορφώνεται στη χώρα µας, µε τη µετατροπή της Αλεξανδρούπολης όχι µόνο σε στρατιωτικό αµερικανονατοϊκό κόµβο, αλλά και σε ενεργειακό κόµβο, για να
µπορέσει να προωθηθεί στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη το πανάκριβο αµερικάνικο LNG στο πλαίσιο της αντικατάστασης του ρώσικου φυσικού αερίου.
Δεν είναι αυτοί λόγοι πολύ σηµαντικοί για να πανηγυρίζει και
να καταχειροκροτεί το αµερικάνικο πολιτικό προσωπικό;
Και όλα αυτά, βεβαίως, ενταγµένα στο πλαίσιο της αναβάθµισης της θέσης της ελληνικής άρχουσας τάξης, για να µπορέσει
να συµµετάσχει στο πλιάτσικο ενάντια στους λαούς που γίνεται
στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως, για να
ισχυροποιηθούν και να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των Ελ-
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λήνων εφοπλιστών που έχουν τον µεγαλύτερο στόλο σε παγκόσµιο επίπεδο στη µεταφορά του υγροποιηµένου φυσικού αερίου,
του LNG.
Αυτοί, ναι, έχουν κάθε λόγο να χειροκροτούν τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Ο ελληνικός λαός γιατί να τον χειροκροτεί, όµως; Γιατί πρέπει
να χειροκροτήσει για κάτι για το οποίο πληρώνει σήµερα ακόµη
ένα πολύ βαρύ τίµηµα, βαρύ τίµηµα που αφορά τόσο το νέο
ενεργειακό µίγµα, το οποίο θα είναι πολύ πιο ακριβό και θα διευρύνει ακόµα περισσότερο την ενεργειακή φτώχεια που τσακίζει
ευρύτερα λαϊκά στρώµατα -που πληρώνουν πολύ βαρύ τίµηµα
για τα εξοπλιστικά προγράµµατα τα ήδη σηµερινά που δροµολογούνται, αλλά και αυτά που θα δροµολογηθούν- και που θα
πληρώσει πολύ πιο ακριβά αυτό το ταξίδι την επόµενη µέρα; Για
να µη µιλήσουµε και για τους υπαρκτούς κινδύνους να οδηγηθεί
στο να χύσει ακόµη και το αίµα του για να εξυπηρετηθούν αυτοί
οι ιµπεριαλιστικοί σχεδιασµοί.
Βεβαίως, την Κυβέρνηση τη χειροκροτούν µε τον τρόπο τους
και τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα. Είδαµε την αφωνία του Κινήµατος Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ -δεν άρθρωσαν κουβέντα σήµερα!αλλά και την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επί της ουσίας τι
ζητούσε; Ζητούσε περισσότερα ανταλλάγµατα, περισσότερες
δεσµεύσεις -από ποιους;- από αυτούς που δολοφονούν τους
λαούς, από αυτούς που αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης συνολικά στην περιοχή, που δεν αναγνωρίζουν σύνορα.
Από αυτούς δεσµεύσεις; Αν είναι δυνατόν να ζητάς δέσµευση ότι
ο λύκος δεν θα επιτεθεί στο κοπάδι και να είσαι σίγουρος ότι θα
τηρήσει αυτή του τη δέσµευση!
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά ότι πρέπει
να ανησυχεί ακόµη περισσότερο ο λαός µας µπροστά στον κίνδυνο να οξυνθεί ο ανταγωνισµός µε την Τουρκία και η τουρκική
επιθετικότητα, γιατί αυτό το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού
δροµολόγησε, άνοιξε ακόµη περισσότερο το έδαφος για τις επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο
µε βάση τα αµερικανονατοϊκά συµφέροντα περί συνδιαχείρισης
της περιοχής, άρα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωµάτων της
χώρας µας.
Το ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, µε συνέπεια όλες αυτές τις δεκαετίες
της ζωής του ήταν απέναντι σε κάθε ιµπεριαλιστικό πόλο και δεν
θα επιλέξει ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο, δεν θα επιλέξει ληστή.
Και από αυτή την άποψη, θεωρεί ότι οι δεκάδες χιλιάδες οι
οποίες διαδήλωσαν σε όλη την Ελλάδα την ηµέρα που συζητιόταν στο ελληνικό Κοινοβούλιο η νέα ελληνοαµερικάνικη αµυντική
συµφωνία θα συνεχίσουν την πάλη τους και µάλιστα, θα βγουν
ακόµη πιο µαζικά, ακόµη πιο αποφασιστικά στο αντιιµπεριαλιστικό διήµερο στις 21 και 22 Μαΐου -που θα κλιµακωθεί µε τη µαραθώνια πορεία ειρήνης- που διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα
οι επιτροπές ειρήνης, εργατικά σωµατεία ενάντια σε αυτή τη νέα
συµφωνία για την απεµπλοκή της χώρας µας από το αµερικανονατοϊκό ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο και τον πόλεµο απέναντι
στην Ουκρανία, για το ξήλωµα των αµερικανονατοϊκών βάσεων
από τη χώρα µας, για την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάµεων από το εξωτερικό και για να µη φύγει κανένας
Έλληνας αξιωµατικός και φαντάρος έξω από τα σύνορα.
Ας περάσουµε τώρα στο νοµοσχέδιο που συζητάµε. Πρόκειται
για µία ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ενσωµατώνεται στο ελληνικό
νοµικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή. Βεβαίως η
έννοια «καταναλωτής» είναι µία ευρεία έννοια. Εµάς µας ενδιαφέρει η προστασία των λαϊκών στρωµάτων από διάφορες αθέµιτες πρακτικές. Όµως, επί της ουσίας αποφεύγετε να ανοίξετε
ακόµη πιο πλατιά τη συζήτηση σχετικά µε το αν αυτό το νοµοσχέδιο και αυτά τα οποία προβλέπει µπορούν να προστατεύσουν
τα λαϊκά στρώµατα από την τεράστια ακρίβεια την οποία έχουν
να αντιµετωπίσουν και που δεν µπορεί ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι
των λαϊκών στρωµάτων να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες.
Γι’ αυτή την επίθεση της ακρίβειας δεν υπάρχει τίποτα στο νοµοσχέδιο, ούτε βεβαίως και θα µπορούσε να υπάρξει, γιατί και η
Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι δική της οδηγία, αλλά και η σηµερινή Κυβέρνηση που το υλοποιεί έχουν βαρύτατες ευθύνες γι’
αυτό ακριβώς το νέο κύµα ακρίβειας που τσακίζει τα λαϊκά εισοδήµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευθύνες έχουν και η σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούµενες, γιατί η ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση που γίνεται ανάµεσα στην Κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη µεριά και το
ΚΙΝΑΛ για το αν η Κυβέρνηση κάνει ουσιαστικούς ελέγχους για
την πάταξη της αισχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας είναι µια
συζήτηση η οποία αφορά την κορυφή του παγόβουνου και όχι
συνολικά το παγόβουνο της ακρίβειας. Διότι µέσα από αυτόν τον
τρόπο προσπαθείτε να συγκαλύψετε τις πραγµατικές ευθύνες
και τους πραγµατικούς υπαίτιους της ακρίβειας, που δεν είναι
άλλος στον τοµέα της ενέργειας, για παράδειγµα, από την ευρωενωσιακή πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της απολιγνιτοποίησης και της πράσινης
µετάβασης. Πρόκειται για µια επιλογή που εξυπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου και των επιχειρηµατικών οµίλων και έχει
ως αποτέλεσµα την επιβολή ενός πολύ ακριβού ενεργειακού
µείγµατος, γιατί η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι σηµερινό φαινόµενο. Ενεργειακή φτώχεια έχουν και τα προηγούµενα χρόνια της
µετάβασης και της απελευθέρωσης.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πολύ ακριβό µείγµα που το πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός, που επέβαλε νέα τέλη και νέους φόρους,
µε αποτέλεσµα να έχουµε έναν ακόµη παράγοντα ανόδου των
τιµών, για να µπορέσει να καταστεί ο λιγνίτης πολύ πιο ακριβός
άρα και ασύµφορος και να αντικατασταθεί από το εισαγόµενο
φυσικό αέριο που αποτελεί το στρατηγικό καύσιµο µετάβασης
που επέβαλε το Χρηµατιστήριο της Ενέργειας, για να µπορέσουν, ακριβώς, να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα αυτών των
επιχειρηµατικών οµίλων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι ο ιµπεριαλιστικός ανταγωνισµός για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των ενεργειακών διαδροµών οδήγησε σε αυτό το ράλι της ακρίβειας, ενώ το
εκτόξευσε ακόµη περισσότερο και ο πόλεµος που αποτελεί το
αποτέλεσµα αυτού του ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα να οδηγήσει τις τιµές σε αυτά τα δυσθεώρητα επίπεδα.
Μάλιστα, η επόµενη µέρα θα είναι ακόµη πιο δύσκολη, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέµου. Και θα είναι ακόµη πιο δύσκολη, γιατί το νέο µείγµα που δροµολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα είναι ακόµη πιο ακριβό, γιατί επιταχύνει τις «πράσινες» επενδύσεις και, βεβαίως, και την αξιοποίηση του υγροποιηµένου φυσικού αερίου που είναι πολύ πιο ακριβό από το αεριοποιηµένο
φυσικό αέριο στο όνοµα της αποδέσµευσης από το ρώσικο φυσικό αέριο.
Αυτό, λοιπόν, το µείγµα θα το πληρώνει και θα συνεχίσει να το
πληρώνει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός. Μάλιστα η µεγάλη αντίφαση την οποία και συγκαλύπτετε, είναι το γεγονός ότι η χώρα
µας είναι πάρα πολύ πλούσια σε πηγές ενέργειας οι οποίες δεν
αξιοποιούνται στο όνοµα της παραγωγής φθηνής ενέργειας για
τις ανάγκες του λαού µας. Τέτοιες ενέργειες θα µπορούσαν να
σταθεροποιήσουν και να παρέχουν ασφάλεια στο ενεργειακό
µείγµα και στο ενεργειακό σύστηµα και ταυτόχρονα να µπορούµε και να εξαγάγουµε.
Από αυτή την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ότι χρειάζεται άµεσα
αλλαγή αυτού του µείγµατος και γι’ αυτό, ακριβώς, ζητάµε την
κατάργηση των τελών ρύπων και την αξιοποίηση του εγχώριου
λιγνίτη, την αποδέσµευση της χώρας µας από τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία και την αξιοποίηση του συνόλου των εγχώριων
τίτλων µαζί µε την κατάργηση των διαφόρων φόρων που επιβαρύνουν ακόµη περισσότερο τις τιµές της ενέργειας.
Και το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί αναφερθήκατε στην πορεία που έχει πάρει, για παράδειγµα, το πετρέλαιο σε διεθνές
επίπεδο και λόγω του πολέµου. Όµως, την ίδια στιγµή που αυξάνεται η τιµή του πετρελαίου, στη χώρα µας η «ENERGEAN
OIL» εξακολουθεί να µην αξιοποιεί τα κοιτάσµατα του Πρίνου και
να έχει πετάξει στον δρόµο τους εργαζόµενους που δούλευαν
στα κοιτάσµατα και στις εγκαταστάσεις της στον Πρίνο. Γιατί το
κάνει αυτό; Διότι, βεβαίως, τα συµφέροντά της βρίσκονται σε
άλλη λογική.
Έτσι, λοιπόν, εµείς λέµε καθαρά ότι το βασικό ζήτηµα για τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο λαός είναι ακριβώς τι βρίσκεται
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στο επίκεντρο της κάθε πολιτικής, στο επίκεντρο της πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ελληνικής Κυβέρνησης, των άλλων
κοµµάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Είναι το πώς η οικονοµική ανάπτυξη θα εξυπηρετήσει τα κέρδη και τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων.
Στον δικό µας προβληµατισµό βρίσκεται το πώς η όποια παραγωγική ανάπτυξη θα έχει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών. Και αυτή,, ακριβώς είναι η ειδοποιός διαφορά που βρίσκεται πίσω από κάθε πρόβληµα που αντιµετωπίζει
η λαϊκή οικογένεια που βρίσκεται πίσω από το πρόβληµα. Για παράδειγµα, υπάρχει το συγκεκριµένο αναπτυξιακό µοντέλο, όπου
επί της ουσίας στο δικό σας επίκεντρο µπαίνει η εξωστρέφεια
της ελληνικής οικονοµίας και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, αλλά συγκριτικών πλεονεκτηµάτων όχι για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού -γιατί τότε θα είχαµε άλλες
προτεραιότητες-, αλλά για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι’
αυτό, για παράδειγµα, είναι υπερµεγέθης ο τοµέας του τουρισµού, όπου αναδεικνύει όχι µόνο τον ανορθολογισµό του καπιταλιστικού συστήµατος αλλά και την τεράστια σπατάλη πόρων
αλλά και την τεράστια καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων.
Αυτή, ακριβώς, η αιτία βρίσκεται και πίσω από την άλλη
πλευρά των προβληµάτων, την άλλη όψη του νοµίσµατος των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα λαϊκά στρώµατα, δηλαδή
πίσω από τη διαχρονική επίθεση στα εισοδήµατά τους µέσα από
τη διαµόρφωση ενός µηχανισµού για την αναπαραγωγή ενός
πολύ φθηνού και αναλώσιµου εργατικού δυναµικού και, βεβαίως,
µέσα από το τσάκισµα των λαϊκών εισοδηµάτων που σχετίζεται
άµεσα και µε τη φοροεπιδροµή που δέχονται αλλά και µε την εµπορευµατοποίηση της υγείας και της παιδείας.
Αυτά είναι τα βασικά προβλήµατα, τα οποία οι δικές σας πολιτικές όχι µόνο δεν τα αντιµετωπίζουν αλλά και αποτελούν παράγοντα επιδείνωσης της θέσης της λαϊκής οικογένειας. Υπάρχει,
όµως, ζήτηµα προστασίας του καταναλωτή; Βεβαίως και υπάρχει
ζήτηµα. Γιατί υπάρχει ζήτηµα προστασίας; Διότι το κυνήγι του
κέρδους κάνει αδυσώπητος τους επιχειρηµατικούς οµίλους, όχι
µόνο να παραβιάζουν τη νοµοθεσία αλλά να φτάνουν και µέχρι
τον πόλεµο για να µπορέσουν να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Από αυτή την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ότι αποτελεί πολιτική
υποκρισία και της Κυβέρνησης αλλά και των άλλων κοµµάτων το
ενδιαφέρον τους για την προστασία του καταναλωτή, όταν µε τις
δικές τους πολιτικές έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση την
εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα. Άρα, το καλύτερο µέσο προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζόµενων και
του λαού αποτελεί η οργάνωση της πάλης απέναντι στους πραγµατικούς υπεύθυνους της εικόνας που έχουµε, της µεγάλης δηλαδή διεύρυνσης της ψαλίδας ανάµεσα στις υπαρκτές
δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών.
Και αυτή, ακριβώς, την ψαλίδα πρέπει ο λαός µε την πάλη του
να τη σπάσει και να αντιστοιχήσει τις παραγωγικές δυνατότητες
µε το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών, που σηµαίνει ρήξη και
ανατροπή αυτής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που ζούµε
σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
Συνεχίζουµε µε τις δευτερολογίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών.
Ο κ. Πάνας ζήτησε τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Πάνα, έχετε τον λόγο για δύο, τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µε εκπλήξατε δυσάρεστα σήµερα µε τον τόνο της τοποθέτησής σας, γιατί σε ένα τόσο
σηµαντικό νοµοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών,
όπου καταθέσαµε προτάσεις για ακόµα µια φορά και σε σχέση
και µε το προηγούµενο νοµοσχέδιο σε ό,τι αφορά τα επιµελητήρια, θελήσατε να µας επαναφέρετε στην τάξη γιατί δεν τοποθετηθήκαµε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
Εγώ είµαι µεγαλόψυχος και θα ικανοποιήσω αυτό το οποίο θέλετε. Θα σας πω ότι, πράγµατι, ήταν µια πάρα πολύ ωραία εικόνα
το να βλέπουµε τον Πρωθυπουργό να τον χειροκροτούν στο Κογκρέσο. Το ζήτηµα, όµως, δεν είναι η ουσία, το αποτέλεσµα αυτής
της συνάντησης; Δεν πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει µια ενηµέρωση
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για να τοποθετηθούµε στο πιο σηµαντικό όργανο που είναι το
Κοινοβούλιο; Ή µετρά η επικοινωνία;
Άκουσα, επίσης, να λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει τι λένε τα επιµελητήρια. Ωραία! Δεν µας ενδιαφέρει τι λένε τα επιµελητήρια.
Δεν µας ενδιαφέρει τι λένε οι ενώσεις καταναλωτών. Δεν µας ενδιαφέρει τι λέει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων. Τότε,
ποιος σας ενδιαφέρει; Αυτοί δεν είναι η παραγωγική βάση της
χώρας στην προκειµένη περίπτωση σε συγκεκριµένα θέµατα;
Ξέρετε, δεν µπορώ όταν µε ρωτάει η συνάδελφος κ. Γιαννακοπούλου γιατί δεν µειώνετε τον φόρο κατανάλωσης, η απάντηση να είναι «Γιατί, το ΠΑΣΟΚ τι έκανε τότε;» Όχι. Αυτή δεν είναι
απάντηση. Δεν αξίζει στον Άδωνι Γεωργιάδη η συγκεκριµένη
απάντηση. Και επειδή µιλήσατε για κοστολογηµένα µέτρα,
έχουµε ξαναπεί ότι θεωρούµε ότι µε την αύξηση των εσόδων από
τον φόρο κατανάλωσης το 2021 και το πρώτο εξάµηνο του 2022
δίνεται η δυνατότητα για να καλυφθεί, το πρώτον, έως τον Ιανουάριο του 2022 µια µικρή µείωση, για να µπορέσουν να αντέξουν οι καταναλωτές. Είναι κάτι συγκεκριµένο. Εκτός αν τα
συγκεκριµένα έσοδα συµφωνήσουµε ότι πηγαίνουν κάπου
αλλού. Να το ξέρουµε.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, θέλω να πω ότι πρέπει
κάποια στιγµή να τελειώσει η συγκεκριµένη πρακτική να παίρνουµε τροπολογίες έντεκα η ώρα το βράδυ και να µη δίνεται η
δυνατότητα έστω να υπάρχει µία διαβούλευση σε τρεις επιτροπές τις οποίες κάνουµε. Και ξέρετε, το κλίµα είναι ιδιαίτερα θετικό. Ερχόµαστε συναινετικά σε ακόµα ένα νοµοσχέδιο.
Άρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι η σηµερινή τοποθέτηση ήταν
εκτός του κλίµατος και της φιλοσοφίας που είχαµε ως παράταξη
στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Ας κρατήσουµε ότι η χώρα, πραγµατικά, βρίσκεται σε µια πολύ δύσκολη στιγµή και ας δώσουµε όλοι
το στίγµα της πολιτικής συναίνεσης αλλά και των κύριων πολιτικών πεπραγµένων τα οποία θέλουµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε τον κ. Πάνα.
Ορίστε, κύριε Μαµουλάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Εν κατακλείδι αυτής της διαδικασίας νοµοθέτησης, θα έλεγα
ότι η ευρωπαϊκή οδηγία για την οποία έχουµε τοποθετηθεί εκ
προοιµίου, είναι στη σωστή κατεύθυνση και όλα διαφαίνονταν
µέχρι και χθες ότι θα κυλούσαν οµαλά. Η περιπέτεια της τροπολογίας του Ελληνικού, αλλά και γενικότερα η προσπάθεια νοµοθέτησης σε τελείως λάθος κατεύθυνση, χωρίς να υπάρχει η
κατάλληλη συζήτηση και ζύµωση και ειδικά οι διατάξεις τις
οποίες συζητήσαµε και στην τοποθέτησή µας νωρίτερα, κύριε
Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν τιµούν ούτε το
Υπουργείο ούτε την Κυβέρνηση γενικότερα. Θα µπορούσε κάλλιστα να συζητηθεί εφόσον είναι τόσο κοµβικό. Το τονίζω, δέκατη
όγδοη τροπολογία σε δυόµισι χρόνια!
Δράττοµαι της ευκαιρίας να ξεκαθαρίσω και στον κόσµο ο
οποίος µας βλέπει, αλλά και στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στην
Εθνική Αντιπροσωπεία, το εξής: Η δοµική σας επιχειρηµατολογία
εδράστηκε εν όψει του Ελληνικού στο ότι υπάρχει ένα προεδρικό
διάταγµα που, πράγµατι, επί των ηµερών µας ωρίµασε και εκπονήθηκε. Είναι ένα προεδρικό διάταγµα όµως που µιλάει και έχει
ως ευαγγέλιο τις χρήσεις γης και ουχί τη δόµηση, την κάλυψή,
τις αλλαγές αυθαίρετα, ακαριαία και εν κρυπτώ του ύψους των
κτηρίων και πολλών άλλων αποστάσεων, εισόδους, εξόδους, κυκλοφοριακές συνδέσεις, κ.λπ.. Γίνεται µια βίαιη αλλαγή του πολεοδοµικού και χωροταξικού «status quo» της περιοχής. Αυτό
φωνάζουµε δυόµισι χρόνια για το Ελληνικό, διότι αν το γνώριζαν
και οι άλλοι επενδυτές-ενδιαφερόµενοι, θα ήταν τελείως διαφορετική η διαδικασία. Εδώ ξεκίνησαν όλα µε ένα προεδρικό διάταγµα και µετά µε βροχή πολλών ετερόκλητων ή, τέλος πάντων,
τροπολογιών που ανά περίπτωση άλλαζαν το πλαίσιο. Και αυτό,
ξέρετε, για εµάς τους τεχνικούς έχει καθοριστική σηµασία, αλλά
νοµίζω και για τον πολίτη που µπορεί να καταλάβει τι συµβαίνει.
Δεν µπορεί να αγοράζεις κάτι µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
και να έρχεται οποιαδήποτε κυβέρνηση και να τα πολλαπλασιάζει
και να δίνει προίκα και άλλα και άλλα και άλλα και δεν έχει τέλος.
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Θα έρθει και δέκατη ένατη τροπολογία; Θα φτάσουµε τις εκατό;
Πού θα πάει; Και να πω ότι προχωρούσε το έργο, να πεις «εντάξει, δίνουν µία ώθηση». Μα, είναι βαλτωµένο! Το µόνο που κερδίζει το «project» του Ελληνικού εν τέλει είναι να κερδίζει ο
παραχωρησιούχος χωρίς να παίξει πενιά, χωρίς να κάνει το παραµικρό, χωρίς να επενδύσει ένα σεντ! Κερδίζει σε δόµηση, σε
κάλυψη, σε ύψος, στα πάντα!
Αυτό, λοιπόν, είναι πραγµατικά απορίας άξιο και σας το τονίζω.
Μην επικαλείστε το παράδειγµα του προεδρικού διατάγµατος.
Το προεδρικό διάταγµα αναφέρεται σε χρήσεις γης. Ναι, βεβαίως, αυτές αποκρυσταλλώθηκαν –οικιστικές χρήσεις, κ.λπ.αλλά η δόµηση; Η δόµηση που εκτοξεύεται καθηµερινά µε τροπολογίες σας πού θα φτάσει; Πού θα φτάσει;
Και κλείνω µε κάτι το οποίο έχει δει το φως της δηµοσιότητας
και θεωρώ ότι είναι καλό να αποσαφηνιστεί και από τον κύριο
Υπουργό, γιατί η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει και να είναι και να
φαίνεται τίµια. Μιλώ για ένα ζήτηµα ηθικής τάξεως. Έχει αναφερθεί ότι ένα συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Υπουργού έχει
προσληφθεί προσφάτως από την εν λόγω εταιρεία. Είναι καλό
να υπάρξει ένα ξεκαθάρισµα, µία διάψευση, κάτι εν πάση περιπτώσει. Φαντάζοµαι ότι και ο ίδιος ο κύριος Υπουργός θα θέλει
να τοποθετηθεί επ’ αυτού.
Κλείνοντας, για να γυρίσω στο νοµοσχέδιο και να καταλήξουµε, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουµε φθάσει ήδη απόγευµα και
δεν θέλω να κουράζω, θα έλεγα ότι η κοινοτική οδηγία η οποία
δεν άλλαξε το σκεπτικό, είναι σε µια κατεύθυνση, αν µη τι άλλο,
προστασίας του πολίτη έστω και αργά, εν έτει 2022 –πέρυσι
έπρεπε να έχει έρθει- και µας βρίσκει σύµφωνους.
Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες, ξεκαθαρίσαµε την άποψή
µας και τη στάση µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των δευτερολογιών των εισηγητών
και των ειδικών αγορητών. Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον
Υπουργό κ. Γεωργιάδη για να κλείσουµε τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα προσπαθήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εξηγήσω λίγο ένα προς ένα και ευχαριστώ και τον κύριο
συνάδελφο για την τελευταία του ερώτηση, γιατί θα ήθελα –και
πάρα πολύ µάλιστα- να τοποθετηθώ. Εννοώ να τοποθετηθώ στο
προσωπικό θέµα που έχει προκύψει αλλά θα το αφήσω για το
τέλος.
Αγαπητέ κύριε Πάνα, από το ΠΑΣΟΚ, διαβάζω το εξής: «Για
έναν πολίτη µε διπλή υπηκοότητα όπως εγώ που ασχολείται µε
την πολιτική και στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην Ελλάδα όλη
µου τη ζωή και ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η µεγάλη εικόνα από την οµιλία του Πρωθυπουργού στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου ήταν αυτή που έπρεπε. Απέδειξε ότι
είναι ένας Ευρωπαίος ηγέτης και έστειλε ξεκάθαρο µήνυµα ότι
η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχουν αποφασίσει να αναµετρηθούν µε τα παγκόσµια θέµατα που µας στοιχειώνουν, χωρίς να
εγκαταλείπουµε τις αρχές της δηµοκρατίας και της ισότητας,
αξίες που µοιράζονται και οι δύο χώρες. Το γεγονός ότι τόσο οι
ρεπουµπλικάνοι όσο και οι δηµοκρατικοί χειροκρότησαν όρθιοι
πολλές φορές κατά τη διάρκεια της οµιλίας του ήταν µια σπάνια
διακοµµατική απόλαυση. Αυτή τη φορά, µόνο υπερηφάνεια».
Τάδε έφη Νίκος Παπανδρέου.
Αυτό είναι που σας έλεγα προηγουµένως –δεν το ήξερα όταν
µιλούσα, η ανάρτηση έγινε κατά το διάστηµα που µιλούσα- ότι
δηλαδή η πολιτική χρειάζεται και µια µεγαλοψυχία. Και ο Νίκος
Παπανδρέου δεν είναι Νέα Δηµοκρατία ούτε υποστηρικτής του
Κυριάκου Μητσοτάκη προφανώς.
Είχε, όµως, το πολιτικό θάρρος να βγει και να πει την αλήθεια,
ότι η χθεσινή οµιλία του Πρωθυπουργού γέµισε µε υπερηφάνεια
όλους τους Έλληνες. Δεν θα χάνατε αν το λέγατε και εσείς στη
Βουλή σήµερα, θα κερδίζατε. Αυτό σας είπα, ότι η µεγαλοψυχία
στην πολιτική επιστρέφεται. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Και το αναφέρω αυτό σε αντίστιξη µε τον κ. Σκουρλέτη. Θα σας διαβάσω
την τοποθέτησή του. Δεν θα την διαβάσω ολόκληρη γιατί είναι
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µεγάλη, θα διαβάσω µόνο το τελευταίο κοµµάτι. «Και έρχεται
τώρα ο κ. Μητσοτάκης και λέει στους Αµερικανούς “παίξτε τον
ρόλο σας”, σαν τον έπαρχο των αποικιών που πάει στην Αρχαία
Ρώµη. Γιατί να είµαστε εθνικά υπερήφανοι; Για τον αστείο παραλληλισµό του Κιέβου µε το Μεσολόγγι; Ή για το χειροκρότηµα
που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ήταν µεγαλύτερο από αυτό
στη Βουλή των Ελλήνων, επειδή ήταν διασκεδαστικός;» αναρωτήθηκε.
Υπάρχει ο ένας τρόπος να δείτε, κυρίες και κύριοι, την οµιλία
του Πρωθυπουργού και ο άλλος τρόπος. Ο ελληνικός λαός που
µας βλέπει όλους και κρίνει, τοποθετείται έναντι των δύο τρόπων
ποιος είναι ο σωστός. Εγώ θα σας πω µε πολύ µεγάλο σεβασµό
ότι θα έπρεπε να ακολουθήσετε περισσότερο τον Νίκο Παπανδρέου και λιγότερο τον Πάνο Σκουρλέτη.
Στην άλλη αναφορά, ότι το µόνο που είπα είναι ότι δεν το
έκανε το ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν είναι αντάξιο του Άδωνι Γεωργιάδη, απαντώ: Όχι, αυτό ήταν µεγάλη στρεψοδικία. Έκανα ολόκληρη ανάλυση, στην οποία δεν είχατε καµµία απάντηση
ιδεολογική, γιατί η οριζόντια µείωση του φόρου ευνοεί τους
πλουσίους και όχι τους µεσαίους και τους φτωχούς. Αυτή είναι
ιδεολογική τοποθέτηση. Θα µου επιτρέψετε να πω για τον εαυτό
µου ότι τη θεωρώ αντάξια του Άδωνι Γεωργιάδη. Μπορεί να κάνω
λάθος, αλλά επιχείρηµα στο γιατί κάνω λάθος δεν άκουσα.
Το λέω πάλι πιο απλά: Έχεις περιορισµένους πόρους, δεν
έχεις άπειρους. Αν είχες άπειρους, θα έκανες οριζόντια µείωση.
Πώς θα µοιράσεις αυτούς τους περιορισµένους πόρους όσον
αφορά τα καύσιµα; Ο ένας τρόπος είναι αυτό που λέτε και οι
δύο: οριζόντια. Τι θα πει αυτό; Ότι όποιος καταναλώνει περισσότερα καύσιµα, παίρνει και το µεγαλύτερο µερίδιο από αυτούς
τους περιορισµένους πόρους. Κατά τεκµήριο ποιος καταναλώνει
περισσότερα καύσιµα, ο έχων ή ο µη έχων; Προφανώς ο έχων,
γιατί έχει περισσότερα και µεγαλύτερου κυβισµού αυτοκίνητα τα
οποία και απαιτούν περισσότερα καύσιµα. Άρα η οριζόντια µείωση των φόρων στους περιορισµένους πόρους που έχουµε, κατευθύνει τη µερίδα του λέοντος των περιορισµένων πόρων στους
πλουσίους. Αυτό λέτε εσείς.
Τι λέµε εµείς; Λέµε: Όχι, επειδή οι πόροι είναι περιορισµένοι
δεν πρέπει να τους σπαταλήσουµε περισσότερο προς αυτούς
που δεν τους έχουν απόλυτα ανάγκη, αλλά και να τους κατευθύνουµε προς εκείνους οι οποίοι τους έχουν απόλυτα ανάγκη. Θα
ήταν µια συζήτηση ως αντίλογος -το είπε περίπου ο κ. Ζαχαριάδης- που θα ήταν µια συζήτηση, κανονική συζήτηση κανονικών
ανθρώπων, το να πείτε «κοιτάξτε να δείτε, ναι, αλλά το όριο των
30.000 είναι µικρό, θα έπρεπε να είναι, παραδείγµατος χάριν,
50.000». Αυτό θα ήταν µια συζήτηση που θα είχε κάποιο νόηµα,
θα ορίζαµε, δηλαδή, αυτόν που έχει πραγµατικά ανάγκη.
Ή, άλλο παράδειγµα, ότι οι πολύτεκνοι θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται γιατί έχουν πολλά παιδιά και µεγαλύτερου κυβισµού αυτοκίνητα και έχουν µεγαλύτερες ανάγκες. Και αυτό θα
ήταν µια λογική συζήτηση. Αλλά δεν µπορείτε να προσπερνάτε
το µείζον.
Η βασική πολιτική πρόταση και των δύο είναι υπέρ των πλουσίων. Η βασική µας πολιτική απόφαση υπέρ των µεσαίων και των
φτωχών. Άρα ο καθένας µας επιλέγει ποιους θα εκπροσωπήσει.
Εµείς είµαστε η λαϊκή παράταξη του τόπου και υπερασπιζόµαστε
τη µεσαία τάξη. Αυτοί που έχουν µεγάλου κυβισµού αυτοκίνητα
-δεν λέω ότι χαίροµαι που θα πληρώνουν περισσότερα- πιστεύω
ότι θα αντέξουν να πληρώνουν περισσότερα. Αυτοί που έχουν,
όµως, χαµηλότερου κυβισµού αυτοκίνητα και τα φέρνουν δύσκολα βόλτα πρέπει να ενισχυθούν, γιατί αυτοί περνάν πάρα
πολύ δύσκολα. Άρα, οι περιορισµένοι πόροι µας πρέπει να πάνε
κατά προτεραιότητα προς αυτούς. Αυτή είναι η πολιτική µας
θέση. Το προσπεράσατε κατά τη γνώµη µου κακώς. Θα ήταν µια
ευκαιρία να γίνει µια ιδεολογική συζήτηση. Τώρα που επανήλθε
το παλιό σας όνοµα θα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Στον ΣΥΡΙΖΑ τις
ιδεολογικές συζητήσεις τις προσπερνούν.
Προς τον συνάδελφο του ΚΚΕ να πω ότι οι µόνοι στην Αίθουσα
που θα είχατε απόλυτο δικαίωµα να µην πείτε τίποτα καλό για τη
χθεσινή οµιλία του Πρωθυπουργού, είστε εσείς. Να το ξεκαθαρίσουµε. Θα ήταν και περίεργο εσείς να πείτε «τι ωραία οµιλία
έκανε στο Κογκρέσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης», γιατί εσείς εξ
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ορισµού δεν θα θέλατε να είναι στο Κογκρέσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αυτό είναι
αυτονόητο για σας.
Η κριτική µου ήταν περισσότερο προς τον ΣΥΡΙΖΑ υπό την έννοια ότι κυβέρνησαν, βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο. Εάν τους είχε
γίνει πρόταση να πάει ο Τσίπρας στο Κογκρέσο, θα είχε πάει σίγουρα. Δεν ξέρω πώς θα είχε µιλήσει, καλά ή άσχηµα, αλλά πάντως θα είχε πάει. Αυτό είναι το µόνο βέβαιο. Η δε κριτική του κ.
Ζαχαριάδη ότι συνοδεύτηκε η οµιλία µε αγορά όπλων είναι, µε
συγχωρείτε, κριτική που απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν
αµνησία. Όλοι θυµόµαστε σίγουρα την ανακοίνωση του προέδρου Τραµπ, µε τον κ. Τσίπρα δίπλα του, στον Λευκό Οίκο, όπου
είπε ο κ. Τραµπ ότι «συµφωνήσαµε µε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας τον κ. Τσίπρα να αγοράσει η Ελλάδα την αναβαθµισµένη
έκδοση των F-16». Ήταν ένα συµβόλαιο 2,5 τρισεκατοµµυρίων
δολαρίων. Άρα ο κ. Τσίπρας ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας
πήγε στον Λευκό Οίκο, και επιστέγασε την συνοµιλία του µε τον
τότε πρόεδρο των ΗΠΑ µε την αγορά πολεµικών αεροσκαφών.
Πώς γίνεται η αγορά πολεµικών αεροσκαφών στον Λευκό Οίκο
επί Τσίπρα να είναι εθνική επιτυχία, αλλά η εξαγγελία µελλοντικής εξαγοράς, για να είµαστε ειλικρινείς, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το δικό του ταξίδι στον πρόεδρο των ΗΠΑ να είναι
κάτι εκτός προγραµµατισµού και απαράδεκτη και πολυτελής και
δεν ξέρω και εγώ τι άλλο; Αυτό στηλίτευσε. Στην Αµερική θα
έρθω λίγο µετά, γιατί θέλω να κάνω αυτή την ιδεολογική συζήτηση µε εσάς.
Η υποκρισία σας -κυρίως στην Αριστερά αναφέροµαι, όχι στο
ΠΑΣΟΚ γι’ αυτό- είναι απίστευτη. Ακούστε τώρα γιατί είναι απίστευτη. Ο Αριστοτέλης έχει γράψει ένα καταπληκτικό σύνολο
έργων που αργότερα ονοµάστηκε -δεν το είπε ο Αριστοτέλης
έτσι- «Το Όργανον, της Φιλοσοφίας Χειρ». Είναι αυτό που λέµε
η επιστήµη της λογικής. Σε αυτό το έργο εντάσσεται και ένα βιβλίο -υπάρχουν και άλλα ακόµα- οι «Σοφιστικοί Έλεγχοι» όπου
µας εξηγεί πώς µπορείς να καταλάβεις αν κάποιος λέει αλήθεια
ή λέει ψέµατα.
Τι λέει, λοιπόν, στους «Σοφιστικούς Ελέγχους»; Βάζετε, λέει,
τα επιχειρήµατα του ρήτορος µε τη σειρά και αν το ένα επιχείρηµα συµφωνεί µε το προηγούµενο, υπάρχει, δηλαδή, ένας ενιαίος ειρµός επιχειρηµάτων, τότε το πιο πιθανό είναι ο ρήτωρ να
λέει την αλήθεια. Εάν όµως τα επιχειρήµατα το ένα αντιστρατεύεται το άλλο, τότε ο ρήτωρ κατά πάσα πιθανότητα λέει ψέµατα. Βασικός στόχος των «Σοφιστικών Ελέγχων» είναι να µάθει
ο πολίτης - ήταν έγνοια του Αριστοτέλη τότε- να ξεχωρίζει τον
ρήτορα που του λέει αλήθεια από τον ρήτορα που του λέει ψέµατα.
Πάµε να δούµε τα επιχειρήµατα της Αριστεράς, του Τσίπρα,
του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε δέσµευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν θα
πάρει η Τουρκία τα F-16; Δεν πήρε. Άρα για ένα τόσο σοβαρό
θέµα δεν έφερε τίποτα απτό ο κ. Μητσοτάκης. Άρα για ποια επιτυχία µιλάµε;
Θα τα βάλουµε µε τη σειρά. Επιχείρηµα Α’: Ο ΣΥΡΙΖΑ αξιολογεί ως τόσο σοβαρό θέµα την πιθανή αγορά F-16 από την Τουρκία, που εγκαλεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι δεν µπόρεσε να
εξασφαλίσει δηµόσια ρητή δήλωση του Αµερικανού Προέδρου
για την άρση της απαγόρευσης αυτού του τύπου αεροσκάφους
στην Τουρκία. Επιχείρηµα Β’: Μα γιατί πάµε να πάρουµε τα F-35;
Χρειαζόµαστε τα F-35; Ποιος µας είπε να τα πάρουµε; Αντέχουµε
να τα πληρώσουµε;
Προσέξτε: Στην πρώτη περίπτωση, το αν θα αγοράσει η Τουρκία τα F-16 είναι µεγάλο ζήτηµα, γιατί τους δίνουν µεγάλη υπεροπλία. Στη δεύτερη περίπτωση, αν η Ελλάδα αγοράσει τα F-35
είναι κάτι άχρηστο. Το ένα επιχείρηµα αντιστρατεύεται το άλλο,
ιδιαίτερα δε που το F-35 είναι µακράν καλύτερο αεροσκάφος
από το F-16. Άρα δεν µπορείς ταυτόχρονα να θεωρείς πολύ σηµαντικό θέµα την αγορά F-16 από την Τουρκία και ταυτόχρονα
κακό για την Ελλάδα την αγορά F-35. Ή θα πρέπει να θεωρείς
και τα δύο ασήµαντα ή και τα δύο σηµαντικά. Άρα ο ρήτωρ λέει
ψέµατα κατά τους «Σοφιστικούς Ελέγχους» του Αριστοτέλους.
Είναι όλα στη ζωή απλά.
Και έρχοµαι τώρα στους φίλους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Κατ’ αρχάς υπάρχει µία ιδεολογική σύγχυση. Εί-
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πατε ότι αναφέρθηκα στη δηµοκρατία, αλλά υπάρχουν οι νεκροί,
οι πόλεµοι, οι δικτατορίες και διάφορα τέτοια. Μία δηµοκρατία,
που είπα εγώ, µπορεί να διαπράττει εγκλήµατα; Προφανώς και
ναι, είναι η απάντηση. Η Αρχαία Αθήνα, το πρότυπο της δηµοκρατίας, έκανε, παραδείγµατος χάριν, τη σφαγή των Μηλίων. Δεν
ήταν δηµοκρατία η Αρχαία Αθήνα; Ή µήπως δεν ήταν και ιµπεριαλιστική δύναµη; Εξαιρετικά ιµπεριαλιστική δύναµη και ταυτόχρονα και δηµοκρατία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Η δηµοκρατία έχει να κάνει µε την εσωτερική τάξη και τον
τρόπο λήψης των αποφάσεων δηλαδή τον δηµοκρατικό έλεγχο
αποφάσεων. Ο ιµπεριαλισµός είναι εξωτερικής πολιτικής ζήτηµα,
αδιάφορο τι είδους καθεστώς τον αναλαµβάνει. Ιµπεριαλιστικά
καθεστώτα υπάρχουν µε καθεστώς δηµοκρατικό. Ιµπεριαλιστικά
καθεστώτα υπήρχαν µε καθεστώτα κοµµουνιστικά.
Είπατε εσείς ότι δεν υπερασπιστήκατε ποτέ κανέναν ιµπεριαλισµό. Μπα; Όταν εισέβαλε η Σοβιετική Ένωση στο Αφγανιστάν
ήσασταν υπέρ ή κατά αυτής της εισβολής; Θυµάµαι πολύ καλά
ότι ήσασταν εξαιρετικά υπέρ αυτής της εισβολής. Πώς γίνεται η
εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν να είναι καλό
πράγµα και να µην είναι ιµπεριαλισµός, αλλά η εισβολή των ΗΠΑ,
να πω εγώ, στο Αφγανιστάν να είναι ιµπεριαλισµός; Δεν γίνεται.
Άρα αφήστε αυτά. Αυτά είναι ντεµοντέ αναλύσεις. Η µόνη βασική
διαφορά σας είναι ότι προτιµάτε ένα συγκεντρωτικό σύστηµα
εξουσίας, όπως είναι το κοµµουνιστικό, από ένα δηµοκρατικό σύστηµα εξουσίας, όπως αυτό που αρέσει σε εµάς.
Κατά τη γνώµη µου κάνετε λάθος, αλλά στο δικό µας σύστηµα
εµείς όχι µόνο σας επιτρέπουµε να έχετε µια άλλη άποψη, σας
ενθαρρύνουµε και να τη λέτε και να κάνετε και ό,τι θέλετε. Στο
δικό σας σύστηµα, αν εσείς κυβερνάγατε, εγώ δεν µπορώ να λέω
αυτά που λέω. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά αλλά αυτή είναι και
η µεγάλη µας δύναµη.
Όσον αφορά τι είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες, αυτό θέλω να το
πω από το Βήµα της Βουλής γιατί πρέπει να ακούγονται αυτά.
Ναι, οι Ηνωµένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
το σπουδαιότερο κράτος στον κόσµο. Ξέρετε γιατί είναι το σπουδαιότερο κράτος στον κόσµο; Και πρέπει να µας απασχολήσει
πώς αυτό το κράτος µπορούσε να γίνει τόσο σπουδαίο.
Εάν πηγαίναµε στο έτος που ανακαλύφθηκε η αµερικανική
ήπειρος, οι Ισπανοί που την ανακάλυψαν µε τον Χριστόφορο Κολόµβο…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Τελευταίοι οι Ισπανοί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εντάξει, µην µπούµε τώρα στην κουβέντα για
το ποιος ανακάλυψε την Αµερική. Ας πάρουµε την επίσηµη εκδοχή τώρα να µην µπλέξουµε.
Οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι και οι άλλοι που πήγαν πρώτοι στην
αµερικανική ήπειρο τι διάλεξαν; Όταν βρίσκεις κάτι πρώτος, διαλέγεις το καλό κοµµάτι ή το κακό κοµµάτι; Προφανώς το καλό
κοµµάτι. Τι διάλεξαν; Διάλεξαν την Κεντρική Αµερική και τη Νότια
Αµερική. Γιατί διάλεξαν την Κεντρική και τη Νότια Αµερική; Διότι
είχαν καλύτερο κλίµα, λιγότερο σκληρούς ιθαγενείς και µεγάλες
πλουτοπαραγωγικές πηγές: ασήµια, χρυσάφια, καουτσούκ, εκτάσεις γης, τα πάντα. Και τα πήραν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι.
Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι πήγαν τελευταίοι. Τι είχε µείνει γι’ αυτούς; Η Βόρεια Αµερική. Γιατί αυτή δεν την πήραν οι άλλοι; Γιατί
είχε πολύ κρύο, µεγάλα δάση και πολύ σκληρούς ιθαγενείς-ινδιάνους που ήταν και πολύ σκληροί πολεµιστές. Αυτό όµως είχε
αποµείνει για τους Βρετανούς και τους Γάλλους και αυτό το κοµµάτι πήραν.
Όλοι θα στοιχηµάτιζαν ότι η αµερικανική ήπειρος θα ήταν µια
ήπειρος όπου ο πλούτος θα ήταν στο κέντρο και τον νότο και η
φτώχια στον βορρά. Τι έγινε µετά από τρεις αιώνες; Μετά από
τρεις αιώνες ως και σήµερα πια όλοι ξέρουµε ότι είναι το ακριβώς ανάποδο. Ο πλούτος είναι στη Βόρεια Αµερική και η φτώχια
στη Νότια Αµερική. Για ποιον λόγο; Τι είναι αυτό που κάνει τη
διαφορά; Η διαφορά ήταν το «the English law».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ο καπιταλισµός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Στη Βόρεια Αµερική είχαν οργανωµένο καπιταλισµό, µε ένα δηµοκρατικό σύστηµα µε checkup balances. Η
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Νότια Αµερική είχε δικτατορία, δικτατορίσκους, κινήµατα, επαναστάσεις, πειράµατα, Τσάβες, όλα αυτά. Τι παρήγαγε αυτό ως
αποτέλεσµα πολιτισµού, οικονοµίας και προόδου; Το ένα σύστηµα έκανε το φτωχότερο κοµµάτι της ηπείρου το πλουσιότερο
και το άλλο σύστηµα έκανε το πλουσιότερο κοµµάτι της ηπείρου
το φτωχότερο.
Και τι άλλο έκανε; Ποια είναι η χώρα που δίνει σήµερα τις µεγαλύτερες ευκαιρίες που µπορεί να δώσει κάποια χώρα σε έναν
πολίτη οποιουδήποτε µέρους φθάσει στο έδαφός της; Υπάρχει
κανείς που να µην έχει ακούσει τη φράση «αµερικάνικο όνειρο»;
Προχθές είχα την εξαιρετική τιµή και τύχη να βρεθώ στο δείπνο που µας παρέθεσε ο Άλµπερτ Μπουρλά στη Θεσσαλονίκη.
Ο Άλµπερτ Μπουρλά, όπως ξέρετε, είναι ένας συµπατριώτης
µας, Έλληνας, εβραϊκού θρησκεύµατος, από τη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, ήταν οργανωµένο
µέλος και της ΠΑΣΠ. Ακούσαµε τις ιστορίες των φοιτητικών του
χρόνων και γελάγαµε. Και σήµερα µέρα φοιτητικών εκλογών, να
ευχηθώ καλή επιτυχία στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Και τον ρωτάγαµε πώς κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη θέση.
Ένας Έλληνας µέσης αστικής οικογένειας από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης που σε είκοσι πέντε χρόνια έχει
φτάσει να είναι CEO µιας από της µεγαλύτερες εταιρείες του κόσµου στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Και µας µίλησε για
την ηµέρα που τον επέλεξαν, που τον ψήφισαν για να γίνει CEO.
Και τον κάλεσαν και του είπαν «Ελάτε µέσα, κερδίσατε τη θέση,
θα είστε ο επόµενος CEO της «PFIZER»». Και τον ρώτησα: «Τι
τους είπες;». Τους είπα µόνο µία φράση: «Only in America». Αυτό
είναι πολύ ωραίο. Αυτή είναι η Αµερική.
Αυτό το θαυµάζουµε και όποιος έχει µυαλό πρέπει να το θαυµάζει. Αυτό είναι η Αµερική. Τέλειο κράτος δεν υπάρχει και τέλειο
σύστηµα δεν υπάρχει. Αλλά είναι η χώρα που επιτρέπει τη µεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, που έχει επιτύχει τα µεγαλύτερα
άλµατα στην επιστήµη, τη µακροπρόθεσµα µεγαλύτερη οικονοµική πρόοδο, τη µεγαλύτερη στρατιωτική δύναµη και το πιο σταθερό πολίτευµα, µε τα πάνω της και τα κάτω της, µε τα καλύτερα
πανεπιστήµια που µπορεί κανείς να βρει στον πλανήτη γη. Άρα,
θαυµάζουµε την Αµερική.
Εσείς µπορεί να θαυµάζετε τη Σοβιετική Ένωση. Δικαίωµά
σας. Με τη σοσιαλδηµοκρατία µας, µπορείτε εσείς να λέτε ότι
θαυµάζετε τη Σοβιετική Ένωση και το πόσο σας αρέσει κι εγώ
να µπορώ να λέω ότι θαυµάζω την Αµερική.
Αυτό που έχει αλλάξει στην Ελλάδα σήµερα και κατά τη γνώµη
µου είναι πολύ µεγάλο κέρδος, είναι ότι ενώ επί σειρά δεκαετιών
τόσο στη Βουλή αυτή όσο και παντού, στα πανεπιστήµια, τους
χώρους εργασίας, τους δρόµους, µπορείς να λες µόνο ότι θαυµάζεις τη Σοβιετική Ένωση, αλλά αν τολµήσεις να πεις ότι θαυµάζεις την Αµερική, ήσουν ο δακτυλοδεικτούµενος στο πυρ το
εξώτερο, τα τελευταία χρόνια -και σε αυτό έλεγα πριν ότι συνέβαλε και ο Τσίπρας και γι’ αυτό τον ευχαριστώ- µπορώ να έρθω
εδώ και να το λέω µε υπερηφάνεια: Ναι, θαυµάζω τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής και είµαι εξαιρετικά ευτυχής που είµαστε
σύµµαχοι µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Γι’ αυτό και
αισθάνθηκα µεγάλη υπερηφάνεια που οι βουλευτές συνάδελφοι
µας της αµερικανικής συµπολιτείας χθες χειροκροτούσαν όρθιοι
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και δεν έχω κανένα σύµπλεγµα
να το κρύψω.
Εκείνοι έχουν ένα µικρό πρόβληµα. Ξέρετε ποιο είναι; Όχι
εσείς. Είπαµε, εσείς είστε καθαροί ιδεολογικά. Τα βρήκαµε µεταξύ µας. Το ίδιο αισθάνονται κι αυτοί µε εµένα αλλά δεν µπορούν να το πουν θέλουν να το κρύψουν. Είναι κάπως ενοχικό
ακόµη το σύνδροµο. Η σχέση µε την Αµερική παραµένει ενοχική.
Θα κάνετε κι εσείς τη δική σας κάποτε εξοµολόγηση δηµόσια,
θα αποκηρύξετε το παλαιό σας παρελθόν και θα έρθετε µετά
βαΐων και κλάδων και δηµόσια στην πραγµατική πλευρά. Ποια
πλευρά; Αυτή που πρώτος εξύµνησε στη Βουλή των Ελλήνων ο
αείµνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραµανλής µε το περίφηµο «Ανήκοµεν εις την Δύσιν».
Δύσκολη στιγµή, Χρήστο, όταν το είπε αυτό ο Καραµανλής,
γιατί την ώρα που το έλεγε αυτό ο Καραµανλής και µε σταθερό
χέρι µάς πήγαινε στην Ευρώπη, απέξω η Ελλάδα εσείετο µε το
«ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Αυτή ήταν η Ελλάδα εκείνης
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της εποχής, αλλά αυτός είπε «Ανήκοµεν εις την Δύσιν».
Σήµερα τη συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες την ψηφίζει το
ΠΑΣΟΚ, το κόµµα του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» και θα
ήθελε να την ψηφίσει αλλά ντρέπεται ο ΣΥΡΙΖΑ της Αριστεράς,
των πορειών στο Πολυτεχνείο και του καψίµατος της αµερικανικής
σηµαίας. Αυτή είναι η πρόοδος της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα µείνατε µειοψηφία µόνοι σας σε µια ιδεολογική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να τελειώνετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άρα αυτή είναι η ουσία.
Δύο λόγια για το Ελληνικό και κλείνω.
Τα είπε πολύ καλά ο Χρήστος. Θέλω κι εγώ να το εξηγήσω λίγο
περισσότερο. Δεν µπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να µιλήσει ξανά για εξοπλισµούς. Δεν γίνεται! Όπως και η ΔΕΗ έτσι και οι εξοπλισµοί. Εν
µέσω της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης των αρχών του 2015
και µε τα capital control µπροστά µας, δώσατε 500 εκατοµµύρια
συµβόλαιο τα οποία και πληρώσατε τότε –τότε 500 εκατοµµύρια
ήταν αδιανόητο ποσό για την Ελλάδα- στη «LOCKHEED MARTIN»
για τα P-3Β, ως δήθεν επείγουσα ανάγκη το 2015 που ήταν
Υπουργός Άµυνας ο Πάνος Καµµένος. Σήµερα έχουµε 2022 και
πετάει ένα, γιατί δεν µπορεί να τα φτιάξει κανένας. Και µάλιστα
αµερικανική εταιρεία.
Όταν το έχεις κάνει αυτό το 2015 –άσε τα Viper και τα F-16,
τα αφήνω όλα, πάω εκεί- µε µία απλή συναίσθηση κινδύνου, λες
«άστο, αυτό το αφήνω, δεν θα ξαναµιλάω γι’ αυτά τα θέµατα».
Διότι όλη σας η φρασεολογία πριν κυβερνήσετε «βούτυρο αντί
κανόνια» και διάφορα τέτοια έχουν πάει περίπατο µε τα PaPa-3
Και πάµε τώρα στο Ελληνικό για να κλείσουµε. Κατ’ αρχάς,
«βαλτωµένο» έργο το Ελληνικό; Κύριε συνάδελφε, είστε σοβαρός άνθρωπος. Βαλτωµένο; Σήµερα στις 7 η ώρα έχουµε τα εγκαίνια του καινούργιου τµήµατος του Experience Park. Τα
Χριστούγεννα πήγε δύο εκατοµµύρια λαός. Το πρώτο κτήριο που
είναι για τα ΑΜΕΑ θεµελιώθηκε πριν από δύο βδοµάδες. Ο διαγωνισµός για τα συνοδά έργα βγήκε και τον κέρδισε η εταιρεία
«AVAX». Τα κτήρια όλα έχουν προπωληθεί. Δεν υπάρχει ένα που
δεν έχει πουληθεί. Όλο το χρονοδιάγραµµα του έργου αυτή τη
στιγµή που µιλάµε προπορεύεται του σχεδίου.
Επειδή δεν βλέπετε ουρανοξύστες; Μα, θα τους βλέπατε σε
µερικούς µήνες; Έτσι γίνονται τα έργα; Στο σχέδιο είναι η πρώτη
φάση του έργου να είναι έτοιµη το 2025. Αυτό είναι το σχέδιο.
Θα βλέπετε τα πρώτα κτήρια το 2023 στο τέλος που θα χτίζονται.
Τι περιµένετε; Μπορεί να είναι βαλτωµένο ένα έργο που έχει πουληθεί και το τελευταίο τετραγωνικό του και που η µεγαλύτερη
πολιτική χάρη που µπορείς να κάνεις σε κάποιον είναι να του
βρεις διαµέρισµα στο Ελληνικό γιατί δεν υπάρχει;
Σήµερα ελάτε µαζί µου στις 7 η ώρα να πάµε στο Experience
Park να δείτε αν είναι βαλτωµένο. Στο Experience Park είναι σε
τρισδιάστατη απεικόνιση όλο το έργο του Ελληνικού µε το χρονοδιάγραµµα για να βλέπεις κάθε µήνα τι θα χτίζεται και τι θα
φτιάχνεται.
Δηλαδή έλεος! Είπαµε να κάνουµε κριτική επί του πραγµατικού κόσµου. Μην γίνεστε Πολάκης! Μιλάµε για τον πραγµατικό
κόσµο. Ελάτε τώρα 7 η ώρα σήµερα στο Experience Park να το
δούµε µαζί.
Στην πολιτική κριτική: «µα, φέρατε κι άλλη τροπολογία για το
Ελληνικό». Και θέλω να σταθώ και στο ότι έχει σηµασία και το
επενδυτικό κλίµα στη χώρα.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι εκλαµβάνω την εντολή
που µας έδωσε ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου του 2019 και µε
αυτή θέλω να κατέβω στις επόµενες εκλογές του 2023. Και να
µας ψηφίσει, θα έχουµε ανανεώσει την εντολή. Αν όχι, θα πάει
κάποιος άλλος.
Ποια είναι η εντολή που πήραµε; Να µετατρέψω την Ελλάδα
στην πιο φιλική για επενδύσεις χώρα. Αυτή είναι η εντολή που
πήραµε. Εµείς δεν πήγαµε στις εκλογές του 2019 λέγοντας «τα
θέλουµε όλα στο δηµόσιο». Εµείς είπαµε «δώστε µας εντολή να
επιταχύνουµε τις αποκρατικοποιήσεις», «δώστε µας εντολή να
πάει καλά το Ελληνικό», «δώστε µας εντολή να λυθεί το θέµα της
«ELDORADO GOLD», «δώστε µας εντολή να προχωρήσουν τα
µεγάλα έργα».
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Αυτή ήταν η πολιτική µας πλατφόρµα προ των εκλογών. Και
πήραµε την πλειοψηφία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Άνευ όρων;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Με τη σειρά θα τα πούµε όλα.
Τι λέµε από την πρώτη µέρα; Όραµά µας είναι η µετατροπή
της Ελλάδας στην πιο φιλική για τον επενδυτή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είµαστε ακόµα εκεί. Έχουµε κάνει µεγάλη
πρόοδο, αλλά δεν είµαστε ακόµα εκεί.
Τι θα πει αυτό; Μπορούµε να νοµοθετούµε για να διευκολύνουµε τις µεγάλες επενδύσεις; Έχουµε την πολιτική δηλαδή
εξουσιοδότηση γι’ αυτό; Απάντηση: Απολύτως ναι. Η απάντησή
σας για το αν έχουµε φέρει τροπολογίες για το Ελληνικό είναι
πολύ απλή: Και έχουµε φέρει, και θα συνεχίσουµε να φέρνουµε
όσες περισσότερες και όσες χρειαστούν κατά τη διάρκεια υλοποιήσεως αυτού του έργου, για να λύνουµε τα προβλήµατα που
παρουσιάζονται. Διότι, επειδή η ελληνική δηµόσια διοίκηση δεν
έχει ποτέ χειριστεί ένα έργο τέτοιου µεγέθους, µιας κι είναι µεγαλύτερο από όλα τα άλλα έργα αστικής ανάπλασης που έχουν
γίνει στην Ελλάδα µαζί, είναι αδύνατον σε έναν νοµοθέτη να προβλέψει όλες τις λεπτοµέρειες της υλοποιήσεως πια αυτής της
συµφωνίας. Άρα κάθε µέρα θα προκύπτουν κάποια καινούργια
προβλήµατα. Τι θα λέµε τώρα στον επενδυτή, «δεν νοµοθετώ
γιατί έχω ξανανοµοθετήσει και θα µου πει ο ΣΥΡΙΖΑ «γιατί ξανανοµοθέτησες»»;
Σας το λέω, λοιπόν, από τώρα για να µη στεναχωριέστε: Όσες
τροπολογίες χρειαστούν θα τις ψηφίσουµε όλες, για να γίνει το
έργο και να έχει επιτυχία.
Με ποιους όρους; Τους όρους που ορίζει το προεδρικό διάταγµα που είπαµε προηγουµένως. Αν υπάρχουν όρια; Προφανώς
υπάρχουν όρια, η εθνική περιβαλλοντική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αυτή θέτει τα όρια. Εντός, λοιπόν, των ορίων θα γίνονται όλα
αυτά τα πράγµατα.
Ό,τι ψηφίζουµε δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο; Έχει κάποιος µία αµφιβολία ότι κάνουµε κάτι το οποίο είναι παράνοµο;
Πάει στο δικαστήριο και κρίνεται. Όσοι έχετε πάει για το Ελληνικό –δεν εννοώ εσάς, διάφορες οµάδες- έχουν όλες συζητηθεί.
Άρα, ναι -και στέλνω ένα σαφές µήνυµα από το Βήµα της Βουλής- οι επενδυτές που θα επιλέξουν να έρθουν στην Ελλάδα, θα
ξέρουν ότι είµαστε µια χώρα που είµαστε εδώ για να τους βοηθήσουµε να κάνουν το όραµά τους πραγµατικότητα, δεν θα έρθουν εδώ για να µπλέξουνε αλλά θα έρθουν και θα βρουν
ανθρώπους που θα είναι έτοιµοι να τους βοηθήσουν να ξεµπλέξουν και να γίνει η επένδυσή τους και να είναι και κερδοφόρος.
Γιατί αν δεν είναι κερδοφόρος η επένδυσή τους άλλος επενδυτής δεν θα έρθει. Τελεία και παύλα.
Όσον αφορά το προσωπικό ζήτηµα τώρα ευχαριστώ για την
ερώτηση, γιατί δεν έχω απαντήσει µέχρι σήµερα και δεν έχω
απαντήσει γιατί δεν ήθελα να µπω σε µια κλωτσοπατινάδα µε τον
γνωστό «κύριο έγκριτο» κι ένα κορίτσι που δεν του φταίει σε τίποτα και δεν έχω καµµία δουλειά να το µπλέξω. Η κ. Θεοδώρα
Μανωλίδου είναι θετή µου κόρη δεν είναι βιολογική µου κόρη,
αλλά τη θεωρώ κόρη µου, δεν την ξεχωρίζω για να µην παρεξηγηθώ. Και την αγαπάω και τη λατρεύω. Έχει κάνει πολύ καλές
σπουδές, µε άριστα, βγήκε πρώτη στη χρονιά της, δούλευε σε
µια µεγάλη εταιρεία, άνοιξε µια θέση στο Ελληνικό, έκανε αίτηση,
την πήραν. Χαµηλόµισθη θέση είναι, δεν είναι κάποια executive
θέση, αλλά µπορεί να κάνει µεγάλη καριέρα και να προχωρήσει
το κορίτσι και πιστεύω ότι έχει όλες τις ικανότητες για να το
κάνει.
Ποιο είναι το επιχείρηµα; Δεν έπρεπε να προσληφθεί γιατί λέει
Υπουργός είµαι εγώ, γιατί λέει έχω εξουσία πάνω στο έργο. Άρα,
επειδή εγώ είµαι Υπουργός και έχω εξουσία πάνω στο έργο, την
πήραν σε αυτή τη θέση. Αυτό υπονοείται. Ήταν κάποιου είδους
πολιτική συναλλαγή δηλαδή η πρόσληψη της θετής µου κόρης
στο Ελληνικό.
Για να το εξετάσουµε λίγο αυτό. Εγώ έχω αρµοδιότητα σε όλη
την αγορά. Βάζω πρόστιµα σε σουπερµάρκετ παραδείγµατος
χάριν. Μπορεί το παιδί µου να προσληφθεί σε σουπερµάρκετ;
Μπορεί να του βάλω πρόστιµο. Ε να µην του βάλω. Έχω authority
σε όλα τα εστιατόρια, τους δίνω ΕΣΠΑ ή δεν τους δίνω. Μπορεί
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να προσληφθεί σε εστιατόριο; Έχω αρµοδιότητα σε όλα τα ξενοδοχεία. Η συγκεκριµένη έχει κάνει και hospitality management.
Μπορεί να προσληφθεί σε ξενοδοχείο; Σε άλλα ξενοδοχεία δίνω
ΕΣΠΑ σε άλλα δεν δίνω ή άλλου είδους χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Αν το επιχείρηµα είναι επειδή έχω αρµοδιότητα στην αγορά το
δικό µου το παιδί µου δεν µπορεί να δουλέψει σε επιχείρηση γιατί
µπορεί να επηρεαστεί από τις δικές µου αποφάσεις, τότε το παιδί
µου δεν µπορεί να δουλέψει σε καµµία ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα, γιατί έχω αρµοδιότητα σε όλη την ιδιωτική αγορά.
Μπορεί να δουλέψει µήπως στο δηµόσιο; Όχι, στο δηµόσιο
δεν µπορεί να δουλέψει, γιατί δεν µπορώ να τη βάλω στο δηµόσιο, έστω σύµβουλό µου –το οποιοδήποτε παιδί µου, όχι µόνο το
συγκεκριµένο- ενώ έχω το αξίωµα και σωστά δεν µπορώ. Άρα
δεν µπορώ να τη βάλω να δουλέψει και δεν µπορεί ούτε στο δηµόσιο αλλά δεν µπορεί να δουλέψει ούτε και στον ιδιωτικό τοµέα.
Ωραία, να δουλέψει στο εξωτερικό; Μα και στο εξωτερικό για τα
παιδιά του Πρωθυπουργού ίδια κριτική έγινε, γιατί πηγαίνουν και
δουλεύουν στο εξωτερικό.
Άρα ούτε και στο εξωτερικό να δουλέψουν, ούτε στον ιδιωτικό
τοµέα ούτε στον δηµόσιο ούτε πουθενά. Δηλαδή τα δικά µας τα
παιδιά να κάτσουν να µας βλέπουν επειδή εµείς είµαστε πολιτικοί. Αυτά τα λέµε στα σοβαρά;
Δεν τα λέω προσωπικά αυτά, αλλά προσπαθώ να εξηγήσω και
θα σας πω κάτι που το πιστεύω πολύ. Πιστεύω ότι έχει κάνει πολύ
µεγάλο λάθος προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας που υποστηρίζει τον
Βαξεβάνη για τον λόγο που θα σας πω τώρα. Αφήστε όλα τα
άλλα. Ακόµα και στον πόλεµο τα γυναικόπαιδα τα αφήνεις
απέξω. Είναι έγκληµα πολέµου να ασχολείσαι µε τα γυναικόπαιδα ακόµα και στο πόλεµο. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι
και πόλεµος. Εντάξει, έχουµε διαφωνίες αλλά δεν είµαστε και εχθροί. Αλλά ακόµα και εχθροί να ήµασταν, στην Ουκρανία µε τους
Ρώσους και Ουκρανούς τα γυναικόπαιδα µένουν απ’ έξω.
Άρα, για να το κλείσω: Προφανώς δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα
µε το ότι ένα νέο κορίτσι µε όλα τα προσόντα κατάφερε να βρει
αυτή τη δουλειά αφήνοντας µια άλλη δουλειά γιατί αυτό της
άρεσε περισσότερο. Και αύριο θα πάει σε µια άλλη δουλειά και
µεθαύριο σε µια άλλη δουλειά.
Αυτό δεν έχει σχέση µε µένα όµως, είναι µια αυθύπαρκτη προσωπικότητα που κάνει τη δικιά της ζωή όπως την κάνουν τα νέα
παιδιά όλα. Μην πυροβολούµε τα νέα παιδιά, ακόµα κι αν είναι
τα νέα παιδιά των πολιτικών µας αντιπάλων. Αυτό πραγµατικά το
πιστεύω. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρω
ότι δεν επιτρέπεται αλλά θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Φυσικά δεν υπάρχει πρόβληµα από εµένα.
Δεν σας προσέβαλα όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, έχετε τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν είναι προσβλητικό ούτε προσωπικό το θέµα, κύριε Υπουργέ.
Απλώς θα ήθελα µια υπενθύµιση και µια συµβουλή αν µου επιτρέπετε. Η υπενθύµιση είναι για αυτό που είπατε ότι µας επιτρέπετε να µιλάµε, δεν µας επιτρέψατε εσείς αλλά το κερδίσαµε µε
το σπαθί µας και αυτό σηµαίνει πενήντα πέντε χρόνια από τα εκατόν τέσσερα της ζωής του κόµµατος φυλακίσεις, διώξεις και εξορίες.
Το δεύτερο ζήτηµα: Δεν είναι επιστηµονικά ορθό να συγκρίνουµε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, δηλαδή την Αµερική
του σήµερα µε τη Δηµοκρατία της Αθήνας. Δεν υπάρχει κοινή
βάση σύγκρισης.
Και αν θα θέλατε, κύριε Υπουργέ, µπορώ να σας δώσω µια
ολόκληρη βιβλιογραφία για να δείτε ότι ο ιµπεριαλισµός είναι
φαινόµενο των τελευταίων εκατόν δέκα χρόνων, είναι το ανώτερο
στάδιο του καπιταλισµού, τότε που ξεκινάει η βαρβαρότητα η καπιταλιστική. Και από αυτή την άποψη το ότι δεν πρέπει να συγκρίνουµε ανόµοια πράγµατα το βασίζω σε αυτό που είπατε κι
εσείς, στην «αριστοτέλεια» λογική, όπως την είπατε. Διότι σε λίγο
θα φτάσουµε «όργανο ο αστυνοµικός, όργανο και το µπουζούκι,
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άρα αστυνοµικός και µπουζούκι είναι το ίδιο πράγµα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άντε, να κλείσετε,
κύριε Υπουργέ, µη δώσετε όµως λαβή για περαιτέρω παρεµβάσεις Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Για να µην παρεξηγηθώ, το «επιτρέπουµε»
διαγράψτε το, ήταν εν τη ρύµη του λόγου. Εµένα µου αρέσει η
ελευθερία του λόγου, τη χαίροµαι την ελευθερία του λόγου. Εγώ
δεν θέλω να απαγορεύεται κανένας να µιλάει, θέλω να λέει ό,τι
θέλει, και το πιο αντίθετο από αυτό που πιστεύω εγώ. Δεν έχω
καµµία αντίρρηση. Άρα θεωρήστε ότι είναι ένα λάθος γλωσσικό,
όχι αυτό που ήθελα να πω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Εκ παραδροµής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι, εκ παραδροµής, ακριβώς µε αυτή την έννοια το λέω, µε την έννοια ότι είναι νόµιµο, ότι είναι ελεύθερο,
όχι ότι εγώ έχω την αρµοδιότητα να δώσω την ελευθερία, προς
θεού.
Επειδή εγώ τις ιδεολογικές συζητήσεις ιδιαίτερα µε το ΚΚΕ
πολύ τις ευχαριστιέµαι και θέλω να σας πω και γιατί τις ευχαριστιέµαι και θέλω να είµαι ειλικρινής. Στην Αίθουσα, κατά τη
γνώµη µου, δύο πραγµατικοί πόλοι υπάρχουν, εµείς και εσείς, οι
άλλοι είναι κάπου in between. Γιατί; Έχετε µια βασική θέση, που
είναι ο κεντρικός σχεδιασµός της οικονοµίας, ο έλεγχος των
µέσων παραγωγής και ο κοµµουνισµός, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, µε τα συν του και µε τα πλην του. Εγώ λέω είναι πολύ πιο
πολλά τα πλην, εσείς λέτε είναι πολύ πιο πολλά τα συν. Τι θα κάνουµε; Θα τα βρούµε. Αλλά αυτό είναι.
Εµείς είµαστε υπέρ –κι εγώ ειδικά- του καπιταλισµού, της ελεύθερης αγοράς. Όπως έχετε καταλάβει, δεν φοβάµαι να πω ότι
είµαι καπιταλιστής, λέω είµαι καπιταλιστής, µου αρέσει ο καπιταλισµός, είναι το καλύτερο σύστηµα στην ανθρωπότητα κατά
τη γνώµη µου. Εσείς λέτε ο κοµµουνισµός.
Οι άλλοι τώρα ξέρετε, λίγο είναι µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
λίγο και δεν είναι, θέλουν µια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι το
ΝΑΤΟ είναι καλό αλλά όχι και πολύ µέσα αλλά όχι και πολύ έξω,
να τα έχουµε καλά µε την Αµερική, είναι λίγο in between.
Τώρα, έρχοµαι στον ιµπεριαλισµό, για να το κλείσω. Ο όρος
«ιµπεριαλισµός», imperium δηλαδή, είναι ρωµαϊκός. Η πρώτη ιµπεριαλιστική δύναµη, κατά τον τρόπο που το θέτουµε, ήταν η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Την αστική εκδοχή της εννοούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Επενδύσεων): Η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία όµως ήταν δηµοκρατία, ήταν res publica, δηµοκρατία αντιπροσωπευτική ήτανε
και µε πολλά check and balances. Και η αµερικάνικη συµπολιτεία
να ξέρετε την έχει αντιγράψει και πολύ. Γι’ αυτό αν δείτε, ο αµερικανικός θυρεός είναι ο ρωµαϊκός αετός και από κάτω λέει
“pluribus unum”, στα λατινικά. Και το Καπιτώλιο ρωµαϊκό είναι.
Άρα, το να έχεις δηµοκρατία –είπα- δεν αποκλείει να είσαι και
ιµπεριαλιστής. Είναι δύο διαφορετικά µεταξύ τους πράγµατα.
Εγώ δεν λέω ότι η Αµερική δεν είναι ιµπεριαλιστική. Προφανώς
και είναι ιµπεριαλιστική. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι και δηµοκρατία. Εκεί ήταν η διαφωνία µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αστική δηµοκρατία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι, αστική δηµοκρατία, προφανώς. Για
αστική µιλάω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται
περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την
Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ,
2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των
καταναλωτών και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, τριάντα άρθρα, τέσσερις τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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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Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
(ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ,
2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον
εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία
των καταναλωτών και άλλες διατάξεις
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 28 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. τροπ. 1307/128 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1308/129 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1309/130 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 1313/131 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 18 ΜΑΪΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στην
καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
(ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ,
2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον
εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία
των καταναλωτών και άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2019/2161/ΕΕ
Άρθρο 3 Εκπτώσεις - Προσφορές - Τροποποίηση άρθρου 15
του ν. 4177/2013
(άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ - παρ. 1 του άρθρου 2 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 4 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και µη
νόµιµη λειτουργία τις Κυριακές - Τροποποίηση άρθρου 21 του ν.
4177/2013
(άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ - παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 5 Ορισµοί - Τροποποίηση άρθρου 9α του
ν.
2251/1994
(περ. γ’, ιγ’ και ιδ’ του άρθρου 2 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ παρ. 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 6 Παραπλανητικές πράξεις - Τροποποίηση άρθρου 9δ
του ν. 2251/1994
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 3 του άρθρου 3 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 7 Παραπλανητικές παραλείψεις - Τροποποίηση άρθρου
9ε του ν. 2251/1994
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 4 του άρθρου 3 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 8 Παραπλανητικές εµπορικές πρακτικές - Τροποποίηση
άρθρου 9στ του ν. 2251/1994
(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 7 του άρθρου 3
της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 9 Κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 9θ του
ν.
2251/1994
(άρθρο 11α της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 5 του άρθρου 3
της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 10 Ορισµοί - Τροποποίηση άρθρου 1α του
ν.
2251/1994
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 1 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 11 Ορισµοί - Τροποποίηση άρθρου 3 του
ν.
2251/1994
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 12 Πεδίο εφαρµογής - Τροποποίηση άρθρου 3α του ν.
2251/1994
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 2 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 13 Απαιτήσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις εξ αποστά-
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σεως και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος - Τροποποίηση άρθρου 3β του ν. 2251/1994
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 4 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 14 Πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις ενηµέρωσης για
συµβάσεις που συνάπτονται σε επιγραµµικές αγορές - Προσθήκη άρθρου 3βα στον ν. 2251/1994
(άρθρο 6α της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 5 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 15 Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εκτός εµπορικού
καταστήµατος - Τροποποίηση άρθρου 3γ του
ν. 2251/1994
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 6 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 16 Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εξ αποστάσεως Τροποποίηση άρθρου 3δ του ν.2251/1994
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 7 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 17 Δικαίωµα υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου 3ε
του ν. 2251/1994
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 8 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 18 Παράλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε το δικαίωµα
υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου 3στ του
ν.
2251/1994
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 9 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 19 Υποχρεώσεις του προµηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου 3θ του
ν.
2251/1994
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 10 του άρθρου 4
της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ )
Άρθρο 20 Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου 3ι του
ν. 2251/1994
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 11 του άρθρου 4
της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 21 Εξαιρέσεις από το δικαίωµα υπαναχώρησης - Τροποποίηση άρθρου 3ιβ του ν. 2251/1994
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 12 του άρθρου 4
της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 22 Υποχρεώσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις άλλες από
τις συναπτόµενες εξ αποστάσεως ή εκτός εµπορικού καταστήµατος - Τροποποίηση άρθρου 4 του
ν. 2251/1994
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 3 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Άρθρο 23 Κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 13α του
ν.
2251/1994
(άρθρα 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και 8β της Οδηγίας
93/13/ΕΟΚ - άρθρο 1, παρ. 5 και 6 του άρθρου 3, παρ. 13 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2161/2019/ΕΕ)
Άρθρο 24 Τροποποίηση του Παραρτήµατος του
ν.
2251/1994
(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - περ. β’ παρ. 4 και
παρ. 15 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 25 Ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών - Τροποποίηση άρθρου 7α του ν. 2251/1994
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 26 Αδειοδότηση µεταποιητικών δραστηριοτήτων εντός
της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους - Τροποποίηση άρθρου 9 του
ν. 1198/1981
Άρθρο 27 Διευκόλυνση της λειτουργίας των δευτεροβάθµιων
συνδικαλιστικών οργάνων (οµοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών
αγορών - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 23 του ν. 4849/2021
Άρθρο 28 Αρµοδιότητα για την έκδοση, χορήγηση, µεταβίβαση και την ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών - Τροποποίηση άρθρου 26 του ν. 4849/2021
Άρθρο 29 Νοµοτεχνική διόρθωση παραποµπής - Τροποποίηση
περ. γ’ άρθρου 28 του ν. 4849/2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 30 Ιδεατό στερεό - Τροποποίηση άρθρου 11 του ν.
4067/2012
Άρθρο 31 Κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης - Εξουσιοδοτική ρύθµιση - Τροποποίηση άρθρου 13 του
ν. 4067/2012
Άρθρο 32 Κατασκευές πάνω από το µέγιστο ύψος - Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4067/2012
Άρθρο 33 Προέγκριση οικοδοµικής άδειας - Προσωρινές κατασκευές και εργασίες - Τροποποίηση άρθρου 5 του ν.
4062/2012
Άρθρο 34 Ύπαρξη προσώπου - Οδικό δίκτυο - Κυκλοφοριακές
συνδέσεις - Τροποποίηση άρθρου 5α του
ν. 4062/2012
Άρθρο 35 Προσωπικό Γραφείου Ελληνικού - Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 4062/2012
Άρθρο 36 Χρήσεις γης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 44 του
ν. 4759/2020
Άρθρο 37 Υποχρέωση δηµιουργίας θέσεων στάθµευσης σε
κέντρα δεδοµένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων
(Data Centers)
Άρθρο 38 Έγκριση εισόδου - εξόδου οχηµάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις - Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 4801/2021
Άρθρο 39 Παράταση προθεσµιών για τη λειτουργία επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 40 Παραγωγή αντισηπτικών για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος παρ. 1
και 3 άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο 41 Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε. για την
ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων Κ.Τ.Ε.Λ.
Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001 - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου
12 του ν. 2963/2001
Άρθρο 42 Διορισµός προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» - Τροποποίηση παρ. 1 εσωτ. άρθρου 8 και παρ. 6
εσωτ. άρθρου 18 άρθρου 72 του
ν. 4914/2022
Άρθρο 43 Δυνατότητα παράτασης συµβάσεων που συνέχονται
µε τη χρήση ακινήτων του Δηµοσίου
Άρθρο 44 Ειδικότερες διατάξεις για τη Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 48 του ν. 4843/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 45 Πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους»
Άρθρο 46 Προθεσµία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων
ξενοδοχειακών καταλυµάτων
Άρθρο 47 Νοµοτεχνικές βελτιώσεις - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 30 και άρθρου 31 του ν. 2160/1993
Άρθρο 48 Προγράµµατα µετεκπαίδευσης - Τροποποίηση άρθρου 56 του ν. 4465/2017
Άρθρο 49 Παράταση προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων για
τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών Κρήτης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50 Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 51 - Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των
Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη
επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την
προστασία των καταναλωτών.

Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία για την προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών, των βελτιώσεων που επήλθαν στους αντίστοιχους ενωσιακούς κανόνες δικαίου µέσα από την αναθεώρηση της Οδηγιών
93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ,
2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανέκυψαν
από την εφαρµογή του προγράµµατος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου
(REFIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υιοθετούµενες βελτιώσεις αφορούν, ιδίως, στη διασφάλιση της αναλογικότητας των
κυρώσεων που επιβάλλονται για την παράβαση της νοµοθεσίας
περί προστασίας των καταναλωτών, στην ενίσχυση του αποτρεπτικού αποτελέσµατος των κυρώσεων αυτών, καθώς και στην εισαγωγή ενός σαφούς πλαισίου ατοµικών µέσων έννοµης
προστασίας που τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή, προκειµένου να διευκολύνει την ιδιωτική επιβολή της νοµοθεσίας. Επιπρόσθετα, µε τον παρόντα νόµο εκσυγχρονίζεται η ελληνική
νοµοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή στο πεδίο της παροχής επιγραµµικών υπηρεσίων αναζήτησης που έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στον καταναλωτή και µπορούν να επηρεάσουν τις
επιλογές του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2019/2161/ΕΕ
Άρθρο 3
Εκπτώσεις - Προσφορές - Τροποποίηση
άρθρου 15 του ν. 4177/2013
(άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ - παρ. 1 του άρθρου 2
της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 15 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), α) µετά την παρ. 2
προστίθεται παρ. 2α, β) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ.
7 ως προς τον χρόνο και τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ως προς
την πρόβλεψη επιβολής διοικητικών κυρώσεων, και το άρθρο 15
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Εκπτώσεις - Προσφορές
1. Ως τακτικές και ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη
διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εµπορευµάτων ή η παροχή υπηρεσιών µε µειωµένες τιµές, ορίζονται οι εξής:
α) τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου µέχρι το τέλος του
Φεβρουαρίου και
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου µέχρι το τέλος του Αυγούστου,
β) ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι:
βα) το πρώτο δεκαπενθήµερο του Μαΐου και
ββ) το πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου.
Οι ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι µπορούν να µεταβάλλονται
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µε απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη των εµπορικών
συλλόγων και των επαγγελµατικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δηµοσιεύεται έως την 1η Δεκεµβρίου του έτους
που προηγείται της εφαρµογής των ενδιάµεσων εκπτωτικών περιόδων. Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο οριζόµενες εκπτωτικές
περίοδοι διαρκούν συνολικά τριάντα (30) ηµέρες ετησίως και περιλαµβάνουν τουλάχιστον δύο Κυριακές. Η παρούσα παράγραφος
δεν εφαρµόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.
2. Οι προσφορές ορισµένης ποσότητας προϊόντων ή ορισµένης
κατηγορίας προϊόντων, όπως έχουν οριστεί στην παράγραφο 2Α
του Παραρτήµατος Ι της υπ’ αριθµ. 56885/2014 υπουργικής απόφασης «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του κατανα-
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λωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές
ενέργειες» (Β’ 3107) πραγµατοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης. Κατά τη
διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς,
στα σηµεία όπου πωλούνται τα προσφερόµενα προϊόντα, η αρχική
και η νέα µειωµένη τιµή των προϊόντων, µε αναφορά στην κατάλληλη µονάδα µέτρησης ανά προϊόν (βάρος, όγκος, τεµάχιο κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των
οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστηµα. Ως είδος στο
προηγούµενο εδάφιο νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.
2α. Σε κάθε ανακοίνωση περί µείωσης τιµής υποδεικνύεται η
προγενέστερη τιµή που εφάρµοζε ο έµπορος για καθορισµένο
χρονικό διάστηµα πριν από την εφαρµογή της µείωσης της τιµής.
Ως προγενέστερη τιµή νοείται η χαµηλότερη τιµή που εφάρµοσε
ο έµπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήµατος όχι συντοµότερου των τριάντα (30) ηµερών πριν από την εφαρµογή της µείωσης της τιµής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για
λιγότερο από τριάντα (30) ηµέρες, ως προγενέστερη τιµή νοείται
η χαµηλότερη τιµή που εφάρµοσε ο έµπορος κατά τη διάρκεια
χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών πριν από την εφαρµογή
της µείωσης της τιµής. Όταν η µείωση της τιµής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιµή νοείται η τιµή χωρίς τη µείωση
της τιµής πριν από την πρώτη εφαρµογή της µείωσης της τιµής.
3. Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, µετά από γνώµη
των δήµων, των εµπορικών και επαγγελµατικών οργανώσεων της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, δύναται να ορίζεται µία περίοδος προσφορών ανά δύο (2) έτη, µε µέγιστη χρονική διάρκεια
έναν (1) µήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστηµα.
4. (Καταργήθηκε).
5. (Καταργήθηκε).
6. (Καταργήθηκε).
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή
κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες,
ιδίως σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση του κοινού, τις αναγραφόµενες τιµές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών, την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων για την παράβαση των προβλέψεών του και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη µπορούν να προσφέρονται σε
µειωµένη τιµή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού των καταστηµάτων πώλησης αποθεµάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστηµάτων (outlet) και η πώληση εµπορευµάτων από
τα καταστήµατα αυτά.»
Άρθρο 4
Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές
και µη νόµιµη λειτουργία τις Κυριακές Τροποποίηση άρθρου 21 του ν. 4177/2013
(άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ - παρ. 2 του άρθρου 2 της
Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 21 του ν. 4177/2013 (Α’ 170), α) τροποποιούνται αα)
ο τίτλος του άρθρου προκειµένου να αποτυπωθεί ακριβέστερα το
περιεχόµενο της διάταξης, αβ) οι παρ. 1, 2 και 4 ως προς το ύψος
και το πεδίο εφαρµογής των επιβαλλόµενων προστίµων, ενώ σε
αυτές επέρχονται και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, β) η παρ. 3 καταργείται, γ) προστίθενται παρ. 4α και 6 και το άρθρο 21 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 21
Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές
και µη νόµιµη λειτουργία τις Κυριακές
(άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ)
1. Στους εµπόρους που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 15
επιβάλλεται πρόστιµο έως το ένα τοις εκατό (1%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι µικρότερο από δέκα χιλιάδες
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(10.000) ευρώ. Αν στον ίδιο έµπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά
πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ετών,
το ανώτατο ύψος του προστίµου προσαυξάνεται στο τρία τοις
εκατό (3%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.
2. Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί
µείωσης της τιµής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το
ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιµές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων
ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εµπόρου πρόστιµο έως το δύο τοις εκατό
(2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι µικρότερο από
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Αν στον έµπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα
πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίµου προσαυξάνεται
στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.
3. (Καταργήθηκε).
4. Στους εµπόρους που παραβιάζουν το άρθρο 16, περί λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές, επιβάλλεται
πρόστιµο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και πάντως όχι µικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο
για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίµου αυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%)
του ετήσιου κύκλου εργασιών.
4α. Η αρµόδια για την επιβολή του προστίµου αρχή λαµβάνει
υπόψη για την επιµέτρηση του προστίµου, σύµφωνα µε τις παρ.
1, 2 και 4, κάθε επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της υπόθεσης και ιδίως:
α) τη φύση, τη βαρύτητα, την έκταση και τη διάρκεια της παράβασης,
β) τις ενέργειες της εµπορικής επιχείρησης, µε σκοπό τον µετριασµό ή την επανόρθωση µετά τη ζηµία που υπέστησαν οι καταναλωτές,
γ) τις προηγούµενες παραβάσεις της εµπορικής επιχείρησης,
δ) τα οικονοµικά οφέλη που αποκόµισε ή τις ζηµίες που απέφυγε η εµπορική επιχείρηση λόγω της παράβασης, εάν τα σχετικά
στοιχεία είναι διαθέσιµα, και
ε) τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην εµπορική επιχείρηση για
την ίδια παράβαση σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι πληροφορίες, σχετικά µε
τις εν λόγω κυρώσεις, είναι διαθέσιµες µέσω του µηχανισµού που
θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Δεκεµβρίου 2017, σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για την προστασία των
καταναλωτών και µε την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ)
2006/2004 (L 345).
5. Αρµόδιος για την επιβολή των προστίµων του παρόντος άρθρου είναι ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, όπου
διαπιστώνεται η παράβαση, και ο οποίος υποχρεούται ανά µήνα
να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις στον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε
πλοία, αρµόδιος για την επιβολή των προστίµων είναι ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην περιοχή αρµοδιότητας
του οποίου εδρεύει η Υπηρεσία του Λιµενικού Σώµατος, όργανο
της οποίας βεβαίωσε την παράβαση.
6. Για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών στις παρ. 1, 2 και 4
εφαρµόζεται το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α’ 93).»
Άρθρο 5
Ορισµοί - Τροποποίηση άρθρου 9α του ν. 2251/1994
(περ. γ’, ιγ’ και ιδ’ του άρθρου 2 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ παρ. 1 άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9α του ν. 2251/1994 (Α’ 191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) τροποποιείται η περ. α’ µε την προσθήκη της ψηφιακής
υπηρεσίας και του ψηφιακού περιεχοµένου, γ) µετά την περ. ι’
προστίθενται περ. ια’ και ιβ’ και το άρθρο 9α διαµορφώνεται ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 9α
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)

νοµένου ιστοτόπου, µέρους ιστοτόπου ή εφαρµογής, το οποίο
διαχειρίζεται ο προµηθευτής ή άλλος εξ ονόµατος του προµηθευτή.»

Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους νοούνται:
α) προϊόν, κάθε αγαθό ή υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένης της
ακίνητης περιουσίας, της ψηφιακής υπηρεσίας και του ψηφιακού
περιεχοµένου, καθώς και των συναφών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων,
β) εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συµπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εµπορική επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της
διαφήµισης και του µάρκετινγκ ενός προµηθευτή, που συνδέεται
άµεσα µε την προώθηση, πώληση ή προµήθεια ενός προϊόντος σε
καταναλωτές,
γ) ουσιώδης στρέβλωση της οικονοµικής συµπεριφοράς των
καταναλωτών, η χρήση εµπορικής πρακτικής µε σκοπό τη σηµαντική µείωση της ικανότητας του καταναλωτή να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση, µε επακόλουθο ο καταναλωτής να λάβει µια
απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάµβανε,
δ) κώδικας συµπεριφοράς, κάθε συµφωνία ή σύνολο κανόνων
που δεν επιβάλλονται από νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική
διάταξη και καθορίζουν, όσον αφορά µία ή περισσότερες συγκεκριµένες εµπορικές πρακτικές ή επιχειρηµατικούς τοµείς, τη συµπεριφορά των προµηθευτών που αναλαµβάνουν να δεσµεύονται
από τον κώδικα αυτόν,
ε) ιδιοκτήτης κώδικα, κάθε οντότητα, συµπεριλαµβανοµένων
ενός προµηθευτή ή µιας οµάδας προµηθευτών, η οποία είναι
υπεύθυνη για τη διατύπωση και αναθεώρηση ενός κώδικα συµπεριφοράς ή και για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς
τον κώδικα όσων αναλαµβάνουν να δεσµεύονται από αυτόν,
στ) επαγγελµατική ευσυνειδησία, το µέτρο της ειδικής τεχνικής
ικανότητας και µέριµνας που ευλόγως αναµένεται να επιδεικνύει
ένας προµηθευτής προς τους καταναλωτές, κατά τρόπο που να
ανταποκρίνεται στην έντιµη πρακτική της αγοράς ή και στη γενική
αρχή της καλής πίστης, στον τοµέα δραστηριοτήτων του προµηθευτή,
ζ) πρόσκληση για αγορά, η εµπορική επικοινωνία στην οποία
αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η τιµή µε
τρόπο που ενδείκνυται για τα µέσα της εµπορικής επικοινωνίας
τα οποία χρησιµοποιούνται, έτσι ώστε να έχει ο καταναλωτής τη
δυνατότητα να πραγµατοποιήσει την αγορά,
η) κατάχρηση επιρροής, η εκµετάλλευση της θέσης ισχύος σε
σχέση µε τον καταναλωτή για την άσκηση πίεσης, ακόµα και
χωρίς τη χρήση ή την απειλή σωµατικής βίας, µε τρόπο που περιορίζει σηµαντικά την ικανότητα του καταναλωτή να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση,
θ) απόφαση συναλλαγής, η απόφαση που λαµβάνει ο καταναλωτής για το αν, πώς και υπό ποιους όρους θα πραγµατοποιήσει
αγορά, θα καταβάλει όλο το τίµηµα ή µέρος αυτού, θα κρατήσει
ή θα διαθέσει το προϊόν ή θα ασκήσει συµβατικό δικαίωµα επί
του προϊόντος είτε ο καταναλωτής αποφασίσει να προβεί σε
ενέργεια είτε όχι,
ι) νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα, επαγγελµατική δραστηριότητα ή οµάδα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων η πρόσβαση στην οποία ή η άσκησή της ή ένας από τους τρόπους
άσκησής της προϋποθέτει, άµεσα ή έµµεσα, ειδικά επαγγελµατικά προσόντα σύµφωνα µε το π.δ. 38/2010 (Α’ 78), τον ν.
3919/2011 (Α’ 32), ή ειδικότερα νοµοθετήµατα,
ια) κατάταξη, η σχετική προβολή που δίδεται σε προϊόντα
όπως παρουσιάζονται, οργανώνονται ή κοινοποιούνται από τον
προµηθευτή, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών µέσων που χρησιµοποιούνται για την εν λόγω παρουσίαση, οργάνωση ή κοινοποίηση,
ιβ) επιγραµµική αγορά, η υπηρεσία η οποία χρησιµοποιεί λογισµικό, συµπεριλαµβανοµένου ιστοτόπου, µέρους ιστοτόπου ή
εφαρµογής, το οποίο διαχειρίζεται προµηθευτής ή άλλος εξ ονόµατος του προµηθευτή και η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές
να συνάπτουν εξ αποστάσεως συµβάσεις µε άλλους προµηθευτές ή καταναλωτές χρησιµοποιώντας λογισµικό, συµπεριλαµβα-

Άρθρο 6
Παραπλανητικές πράξεις - Τροποποίηση
άρθρου 9δ του ν. 2251/1994
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 3
του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9δ του ν. 2251/1994 (Α’191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της
Οδηγίας, β) στην παρ. 2 προστίθεται περ. γ’ και το άρθρο 9δ διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9δ
Παραπλανητικές πράξεις
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
1. Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες, και είναι, συνεπώς, αναληθής, ή όταν, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης
της συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει το µέσο καταναλωτή, ακόµα και εάν οι πληροφορίες
είναι, αντικειµενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα από
τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή άλλως,
τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάµβανε. Τα στοιχεία
αυτά είναι:
α) η ύπαρξη ή η φύση του προϊόντος,
β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι η διαθεσιµότητα, τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, τα συνοδευτικά εξαρτήµατα, η µετά την πώληση υποστήριξη προς τον
καταναλωτή και η αντιµετώπιση των παραπόνων, η µέθοδος και
η ηµεροµηνία κατασκευής ή παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική
ή εµπορική προέλευση ή τα αναµενόµενα από τη χρήση του προϊόντος αποτελέσµατα ή τα αποτελέσµατα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιµών ή ελέγχων του προϊόντος,
γ) η έκταση των δεσµεύσεων του προµηθευτή, τα κίνητρα για
την εµπορική πρακτική και η φύση της διαδικασίας πωλήσεων,
κάθε δήλωση ή σύµβολο που αφορά άµεση ή έµµεση χορηγία ή
έγκριση του προµηθευτή ή του προϊόντος,
δ) η τιµή ή ο τρόπος υπολογισµού της ή η ύπαρξη ειδικής συµφέρουσας τιµής,
ε) η ανάγκη υπηρεσίας, ανταλλακτικού, αντικατάστασης ή επισκευής,
στ) η φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τα δικαιώµατα
του προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του, όπως είναι η ταυτότητα και τα περιουσιακά στοιχεία του, τα προσόντα του, η ιδιότητα, η έγκριση, η εταιρική σχέση, η σύνδεση και η κυριότητα
δικαιωµάτων βιοµηχανικής, εµπορικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας
ή τα βραβεία και οι διακρίσεις του,
ζ) τα δικαιώµατα του καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος αντικατάστασης ή επιστροφής, σύµφωνα µε το
άρθρο 5.
2. Μια εµπορική πρακτική θεωρείται επίσης παραπλανητική
όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων
των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει το µέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε, και η
πρακτική περιλαµβάνει:
α) κάθε προσπάθεια προώθησης προϊόντος (µάρκετινγκ), συµπεριλαµβανοµένης της συγκριτικής διαφήµισης, που δηµιουργεί
σύγχυση µε προϊόντα, εµπορικά σήµατα, εµπορικές επωνυµίες
και άλλα διακριτικά γνωρίσµατα ενός ανταγωνιστή,
β) µη συµµόρφωση του προµηθευτή προς τις δεσµεύσεις που
περιέχουν κώδικες συµπεριφοράς µε τους οποίους ανέλαβε να
δεσµευτεί, όταν η δέσµευση είναι ρητή και όχι προγραµµατική,
και µπορεί να εξακριβωθεί και ο προµηθευτής αναφέρει σε µια
εµπορική πρακτική ότι δεσµεύεται από τον κώδικα,
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γ) κάθε εµπορική προώθηση αγαθού ως πανοµοιότυπου µε
αγαθό που αποτελεί αντικείµενο εµπορίας σε άλλα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το εν λόγω αγαθό έχει σαφώς διαφορετική σύσταση ή χαρακτηριστικά, εκτός εάν αυτό αιτιολογείται από θεµιτούς και αντικειµενικούς παράγοντες.»
Άρθρο 7
Παραπλανητικές παραλείψεις - Τροποποίηση
άρθρου 9ε του ν. 2251/1994
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 4
του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9ε του ν. 2251/1994 (Α’191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της
Οδηγίας, β) στην παρ. 4 τροποποιείται η περ. δ’, µε τη διαγραφή
της αναφοράς στην αντιµετώπιση παραπόνων και προστίθεται
περ. στ’, γ) προστίθενται παρ. 4α και 6 και το άρθρο 9ε διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9ε
Παραπλανητικές παραλείψεις
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
1. Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο
πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των περιορισµών
του συγκεκριµένου µέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις
πληροφορίες που χρειάζεται ο µέσος καταναλωτής, ανάλογα µε
το συγκεκριµένο πλαίσιο, για να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση συναλλαγής και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα
ελάµβανε.
2. Παραπλανητική παράλειψη τεκµαίρεται και όταν ο προµηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο
ασαφή, ακατάληπτο, διφορούµενο ή εκτός χρόνου κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 1, ή όταν δεν προσδιορίζει την εµπορική επιδίωξη της εµπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη
προφανής από το συγκεκριµένο πλαίσιο και όταν, και στις δύο
αυτές περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα
να λάβει ο µέσος καταναλωτής απόφαση για συναλλαγή την
οποία, διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει.
3. Όταν το µέσο που χρησιµοποιείται για την ανακοίνωση της
εµπορικής πρακτικής επιβάλλει περιορισµούς τόπου ή χρόνου, οι
περιορισµοί αυτοί, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει ο προµηθευτής για να καταστήσει την πληροφορία προσιτή στους καταναλωτές µε άλλο τρόπο, λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να
διαπιστωθεί αν η πληροφορία έχει παραλειφθεί.
4. Στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά, θεωρούνται ουσιώδεις οι ακόλουθες πληροφορίες, αν δεν είναι ήδη προφανείς
από το συγκεκριµένο πλαίσιο:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στον βαθµό που ενδείκνυνται σε σχέση µε το µέσο και το προϊόν,
β) η διεύθυνση και η ταυτότητα του προµηθευτή, όπως η εµπορική επωνυµία του και όπου ενδείκνυται, η διεύθυνση και η ταυτότητα του προµηθευτή για λογαριασµό του οποίου ενεργεί
αντιπρόσωπός του,
γ) η τιµή, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων ή αν, λόγω της φύσεως του προϊόντος, η τιµή δεν µπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ
των προτέρων, ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή και,
όπου ενδείκνυται, όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής,
παράδοσης ή ταχυδροµείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις ευλόγως δεν µπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός
ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις,
δ) οι ρυθµίσεις για την πληρωµή, παράδοση και εκτέλεση, εφόσον αποκλίνουν από τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας,
ε) για προϊόντα και συναλλαγές, όπου υφίσταται δικαίωµα υπαναχώρησης ή ακύρωσης, η ύπαρξη αυτού του δικαιώµατος,
στ) για τα προϊόντα που προσφέρονται σε επιγραµµικές αγορές,
κατά πόσον ο τρίτος που προσφέρει τα προϊόντα είναι προµηθευτής ή όχι, βάσει της δήλωσης του εν λόγω τρίτου στον πάροχο
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της επιγραµµικής αγοράς.
4α. Όταν παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων που προσφέρονται από διαφορετικούς προµηθευτές ή από καταναλωτές βάσει ερωτήµατος υπό µορφή λέξης
κλειδιού, φράσης ή άλλου στοιχείου, ανεξαρτήτως του τόπου στον
οποίο ολοκληρώνονται τελικά οι εν λόγω συναλλαγές, θεωρείται
ουσιώδους σηµασίας η παροχή γενικών πληροφοριών, σε ειδικό
τµήµα της επιγραµµικής διεπαφής. Το τµήµα αυτό είναι άµεσα και
εύκολα προσβάσιµο από τη σελίδα όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αναζήτησης, όσον αφορά στις βασικές παραµέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των προϊόντων που
παρουσιάζονται στον καταναλωτή ως αποτέλεσµα του ερωτήµατος αναζήτησης, καθώς και τη σηµασία των ως άνω παραµέτρων
έναντι άλλων. Η παρούσα δεν ισχύει για τους παρόχους επιγραµµικών µηχανών αναζήτησης, όπως ορίζονται στο σηµείο 6 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την
προώθηση της δίκαιης µεταχείρισης και της διαφάνειας για τους
επιχειρηµατικούς χρήστες επιγραµµικών υπηρεσιών διαµεσολάβησης (L 186).
5. Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που θεσπίζονται από
το ενωσιακό δίκαιο, σχετικά µε την εµπορική επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης ή του µάρκετινγκ, θεωρούνται
ουσιώδεις.
6. Όταν ο προµηθευτής παρέχει πρόσβαση σε αξιολογήσεις
προϊόντων από καταναλωτές, θεωρείται ουσιώδους σηµασίας η
παροχή πληροφοριών σχετικά µε το κατά πόσον και µε ποιον
τρόπο ο προµηθευτής διασφαλίζει ότι οι δηµοσιευµένες αξιολογήσεις προέρχονται από καταναλωτές που έχουν όντως χρησιµοποιήσει ή αγοράσει το προϊόν.»
Άρθρο 8
Παραπλανητικές εµπορικές πρακτικές Τροποποίηση άρθρου 9στ του ν. 2251/1994
(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 7
του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9στ του ν. 2251/1994 (Α’ 191) τροποποιούνται α) ο
τίτλος του άρθρου, προκειµένου να βελτιωθεί νοµοτεχνικά και να
συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) η περ. β’, ως
προς τον προσδιορισµό του σήµατος και την προσθήκη του ποιοτικού σήµατος, γ) προστίθενται περ. κ1’, λβ’, λγ’ και λδ’ και το
άρθρο 9στ διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9στ
Παραπλανητικές εµπορικές πρακτικές
(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
Απαγορεύονται, σε κάθε περίπτωση, ως παραπλανητικές, εµπορικές πρακτικές, που συνίστανται ιδίως σε:
α) ισχυρισµό, ότι πρόκειται για συµβαλλόµενο σε κώδικα συµπεριφοράς, ενώ ο προµηθευτής δεν είναι συµβαλλόµενος,
β) χρησιµοποίηση σήµατος αξιοπιστίας (trustmark), ποιοτικού
σήµατος ή αντίστοιχου διακριτικού γνωρίσµατος χωρίς την αντίστοιχη άδεια,
γ) ισχυρισµό, ότι ένας κώδικας συµπεριφοράς έχει την έγκριση
δηµόσιου ή άλλου φορέα, ενώ δεν την έχει,
δ) ισχυρισµό, ότι ο προµηθευτής, συµπεριλαµβανοµένων των
εµπορικών πρακτικών του, ή ένα προϊόν έχει την έγκριση, την πιστοποίηση ή την άδεια δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ενώ δεν την
έχει, ή παρόµοιο ισχυρισµό ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους
όρους της έγκρισης, της πιστοποίησης ή της άδειας,
ε) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε µια καθορισµένη τιµή,
χωρίς να γίνεται γνωστή η ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων
λόγων που µπορεί να έχει ο προµηθευτής για τους οποίους πιστεύει ότι δεν θα µπορέσει να προµηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλο
προµηθευτή να προµηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή ισοδύναµά τους
στην τιµή αυτή µέσα σε εύλογο διάστηµα και σε εύλογες ποσότητες, λαµβανοµένων υπόψη του προϊόντος, της κλίµακας διαφήµισης αυτού και της τιµής που προσφέρεται (διαφήµιση «δόλωµα»),
στ) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε καθορισµένη τιµή και
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στη συνέχεια: αα) άρνηση επίδειξης του διαφηµιζόµενου προϊόντος στους καταναλωτές ή ββ) άρνηση λήψης παραγγελιών για το
προϊόν ή παράδοσής του σε εύλογο χρόνο ή
γγ) επίδειξη ενός ελαττωµατικού δείγµατός του, µε πρόθεση
προώθησης ενός άλλου προϊόντος («δόλωµα και µεταστροφή»),
ζ) ψευδή δήλωση, ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιµο για πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα ή ότι θα διατίθεται µόνο υπό ειδικούς όρους για πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε
να προκληθεί η λήψη άµεσης απόφασης και να στερηθεί από τους
καταναλωτές η δυνατότητα ή ο χρόνος να προβούν σε τεκµηριωµένη επιλογή,
η) ανάληψη της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης
µετά την πώληση σε καταναλωτές µε τους οποίους ο προµηθευτής είχε επικοινωνήσει πριν από τη συναλλαγή σε γλώσσα που δεν
είναι επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται ο
προµηθευτής και στη συνέχεια διάθεση αυτής της υπηρεσίας
µόνο σε άλλη γλώσσα, χωρίς αυτό να έχει καταστεί γνωστό στον
καταναλωτή πριν αυτός δεσµευθεί για τη συναλλαγή,
θ) δήλωση, ή µε άλλον τρόπο δηµιουργία της εντύπωσης ότι
ένα προϊόν µπορεί να πωλείται νόµιµα, ενώ δεν µπορεί,
ι) παρουσίαση των δικαιωµάτων που παρέχει ο νόµος στον καταναλωτή ως ειδικό χαρακτηριστικό της προσφοράς του προµηθευτή,
κ) χρήση κειµένου στα µέσα, για την προώθηση ενός προϊόντος,
πληρωµένου από τον προµηθευτή, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές
από το περιεχόµενό του ή από εικόνα ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιµα
από τον καταναλωτή (κεκαλυµµένη διαφήµιση), µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του ν. 4779/2021 (Α’ 27),
κ1) παροχή αποτελεσµάτων αναζήτησης µετά την υποβολή
ερωτήµατος επιγραµµικής αναζήτησης εκ µέρους καταναλωτή,
χωρίς να κοινοποιείται σαφώς τυχόν διαφήµιση επί πληρωµή ή καταβολή τιµήµατος ειδικά για την επίτευξη υψηλότερης κατάταξης
προϊόντων µεταξύ των αποτελεσµάτων αναζήτησης,
κα) διατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς ισχυρισµού όσον αφορά
στη φύση ή στην έκταση του κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή ή της οικογένειάς του, αν ο καταναλωτής
δεν αγοράσει το προϊόν,
κβ) προώθηση παρόµοιου προϊόντος µε εκείνο που προσφέρει
συγκεκριµένος κατασκευαστής, µε τέτοιο τρόπο ώστε να παραπλανάται σκόπιµα ο καταναλωτής ότι έχει κατασκευασθεί από το
συγκεκριµένο κατασκευαστή, ενώ δεν συµβαίνει αυτό,
κγ) δηµιουργία, λειτουργία ή προώθηση ενός πυραµιδωτού συστήµατος πωλήσεων, όπου ο καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία για µεγαλύτερο όφελος µε την εισαγωγή άλλων
καταναλωτών στο σύστηµα, παρά µε την ίδια την πώληση ή την
κατανάλωση των προϊόντων,
κδ) ισχυρισµό, ότι ο προµηθευτής πρόκειται να σταµατήσει τη
δραστηριότητα του ή να µετακοµίσει, ενώ αυτό δεν ισχύει,
κε) ισχυρισµό, ότι τα προϊόντα µπορούν να διευκολύνουν το
κέρδος σε τυχερά παίγνια,
κστ) αναληθή ισχυρισµό ότι προϊόν είναι σε θέση να θεραπεύει
ασθένεια, δυσλειτουργίες ή δυσµορφίες,
κζ) διάδοση ουσιωδώς ανακριβών πληροφοριών σχετικά µε τις
συνθήκες της αγοράς ή τη δυνατότητα εύρεσης του προϊόντος,
προκειµένου να παροτρυνθεί ο καταναλωτής να αποκτήσει το
προϊόν µε όρους λιγότερο ευνοϊκούς σε σχέση µε αυτούς που
ισχύουν υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς,
κη) ισχυρισµό για µία εµπορική πρακτική διεξαγωγής διαγωνισµού ή καταβολής επάθλων χωρίς τη χορήγηση των περιγραφόµενων επάθλων ή του ισοδυνάµου τους,
κθ) περιγραφή του προϊόντος ως «δωρεάν», «χωρίς επιβάρυνση» ή µε αντίστοιχη διατύπωση, αν ο καταναλωτής οφείλει να
καταβάλει οποιαδήποτε άλλη πληρωµή εκτός του αναπόφευκτου
κόστους για την απάντηση στην εµπορική πρακτική ή για την παραλαβή ή την παράδοση του αντικειµένου,
κι) προσθήκη στο υλικό µάρκετινγκ τιµολογίου ή αντίστοιχου εγγράφου µε το οποίο ζητείται πληρωµή και το οποίο παρέχει στον
καταναλωτή την εντύπωση ότι έχει ήδη παραγγείλει το προϊόν,
ενώ αυτό δεν ισχύει,
λ) ψευδή ισχυρισµό ή δηµιουργία της εντύπωσης, ότι ο προµηθευτής δεν ενεργεί για σκοπούς που συνδέονται µε την εµπορική
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δραστηριότητά του, την επιχείρηση, την τέχνη ή το επιτήδευµά
του, ή υποδύεται ψευδώς τον καταναλωτή,
λα) δηµιουργία της ψευδούς εντύπωσης, ότι οι υπηρεσίες, µετά
την πώληση του προϊόντος, διατίθενται σε κράτος µέλος άλλο από
αυτό στο οποίο πωλείται το προϊόν,
λβ) µεταπώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων στους καταναλωτές
εάν ο προµηθευτής τα απέκτησε χρησιµοποιώντας αυτοµατοποιηµένα µέσα για να παρακάµψει οποιοδήποτε επιβαλλόµενο όριο
στον αριθµό των εισιτηρίων που επιτρέπεται να αγοράσει κάποιος
ή οποιουσδήποτε άλλους κανόνες που ισχύουν για την αγορά εισιτηρίων,
λγ) δήλωση ότι οι αξιολογήσεις ενός προϊόντος υποβάλλονται
από καταναλωτές που έχουν πράγµατι χρησιµοποιήσει ή αγοράσει
το προϊόν χωρίς να έχουν ληφθεί εύλογα και αναλογικά µέτρα,
προκειµένου να ελεγχθεί ότι προέρχονται από τους εν λόγω καταναλωτές,
λδ) υποβολή ή ανάθεση σε άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο της
υποβολής ψευδών αξιολογήσεων ή θετικών κριτικών καταναλωτών
ή διαστρέβλωση των αξιολογήσεων ή των θετικών κριτικών καταναλωτών, µε σκοπό την προώθηση προϊόντων.»
Άρθρο 9
Κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 9θ του ν. 2251/1994
(Άρθρο 11α της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - παρ. 5
του άρθρου 3 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 9θ του ν. 2251/1994 (Α’ 191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) στην παρ. 2 προστίθενται δεύτερο και τέταρτο εδάφιο και
το άρθρο 9θ διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9θ
Κυρώσεις
(άρθρο 11α της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
1. Όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος µέρους εφαρµόζονται, συµπληρωµατικά µε τις κυρώσεις του άρθρου 13α του
παρόντος νόµου, οι διατάξεις των επόµενων παραγράφων.
2. Κάθε καταναλωτής ή ένωση καταναλωτών έχει το δικαίωµα,
όταν παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 9α και 9γ έως 9η, να
ζητά την δικαστική παύση κάθε αθέµιτης εµπορικής πρακτικής και
την παράλειψή της στο µέλλον, καθώς και αποζηµίωση για τη
ζηµία που υπέστη εξαιτίας της πρακτικής αυτής. Ο καταναλωτής
έχει, επιπλέον, το δικαίωµα να ζητήσει µείωση της τιµής ή να καταγγείλει τη σύµβαση. Τα ένδικα βοηθήµατα των προηγούµενων
εδαφίων µπορεί να ασκούνται, χωριστά ή από κοινού, κατά ενός
ή περισσοτέρων προµηθευτών του ίδιου οικονοµικού τοµέα ή κατά
ιδιοκτήτη κώδικα, εφόσον αυτός προωθεί κώδικα που ενθαρρύνει
τη µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος µέρους. Τα ένδικα βοηθήµατα της παρούσας δεν θίγουν την εφαρµογή άλλων
µέσων έννοµης προστασίας που είναι διαθέσιµα στους καταναλωτές βάσει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου.
3. Το δικαστήριο µπορεί, µετά από σχετική αίτηση, να διατάξει,
δια του τύπου ή µε άλλον πρόσφορο τρόπο, τη δηµοσίευση της
απόφασης που διατάσσει την παύση της αθέµιτης εµπορικής πρακτικής, στο σύνολό της, ή εν µέρει, καθώς και τη δηµοσίευση σχετικής επανορθωτικής δήλωσης του παραβάτη.
4. Ο προµηθευτής στον οποίο αποδίδεται παράβαση των διατάξεων του παρόντος µέρους υποχρεούται να προσκοµίζει στο δικαστήριο αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ακρίβεια των
πραγµατικών ισχυρισµών που αφορούν εµπορική πρακτική, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από το δικαστήριο, εν όψει των δεδοµένων της συγκεκριµένης περίπτωσης, λαµβανοµένων υπόψη των
έννοµων συµφερόντων όλων των διαδίκων. Αν δεν προσκοµισθούν
τα στοιχεία αυτά ή κριθούν ανεπαρκή, οι ισχυρισµοί του ενάγοντος
ή των εναγόντων καταναλωτών τεκµαίρονται αληθείς.
5. Ο έλεγχος των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών µπορεί να
γίνει και από ιδιοκτήτες κωδίκων συµπεριφοράς, εφόσον προβλέπονται σχετικές διαδικασίες προσφυγής ενώπιον των φορέων
αυτών. Η προσφυγή στις διαδικασίες του προηγούµενου εδαφίου
δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής προσφυγής.
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6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να διατάξει,
µε απόφαση του, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, την άµεση
παύση αθέµιτης εµπορικής πρακτικής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την απόφαση αυτή επιβάλλονται, σε βάρος του παραβάτη, οι κυρώσεις του άρθρου 13α του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 10
Ορισµοί - Τροποποίηση άρθρου 1α του ν. 2251/1994
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 1
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 1α του ν. 2251/1994 (Α’ 191) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αντικαθίστανται οι περ. 5, 7 και 8, β) µετά την περ.
6 προστίθεται περ. 6α και το άρθρο 1α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1α
Ορισµοί
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, νοούνται ως:
1. Καταναλωτής, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για
λόγους οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην εµπορική, επιχειρηµατική,
βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελµατική του δραστηριότητα.
2. Προµηθευτής, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ανεξάρτητα
από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή δηµόσιο δίκαιο, το οποίο
ενεργεί ακόµη και µέσω κάθε άλλου προσώπου που ενεργεί στο
όνοµά του ή για λογαριασµό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται µε τις εµπορικές, επιχειρηµατικές, βιοτεχνικές ή επαγγελµατικές του δραστηριότητες.
3. Πωλητής, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο πωλεί
καταναλωτικά αγαθά µε σύµβαση που συνάπτει κατά την άσκηση
της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
4. Παραγωγός, ο κατασκευαστής ενός καταναλωτικού αγαθού, ο εισαγωγέας του καταναλωτικού αγαθού σε κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός θέτοντας επί αυτού το όνοµά του, το
σήµα του ή άλλο διακριτικό σηµείο.
5. Αγαθά:
(α) κάθε ενσώµατο κινητό αντικείµενο. Το νερό, το αέριο και η
ηλεκτρική ενέργεια θεωρούνται αγαθά όταν προσφέρονται προς
πώληση σε περιορισµένο όγκο ή καθορισµένη ποσότητα,
(β) κάθε ενσώµατο κινητό αντικείµενο που ενσωµατώνει ή διασυνδέεται µε ψηφιακό περιεχόµενο ή ψηφιακή υπηρεσία κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε η απουσία του εν λόγω ψηφιακού περιεχοµένου ή της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας να παρεµποδίζει τα
αγαθά να εκτελούν τις λειτουργίες τους («αγαθά µε ψηφιακά
στοιχεία»).
6. Αγαθό κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
πελάτη, κάθε αγαθό το οποίο δεν είναι προκατασκευασµένο και
κατασκευάζεται σύµφωνα µε την ατοµική επιλογή ή απόφαση
του πελάτη,
6α. δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα όπως ορίζονται στο σηµείο 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (L 119).
7. Σύµβαση πώλησης, κάθε σύµβαση βάσει της οποίας ο προµηθευτής αναλαµβάνει να µεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών
στον καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένης κάθε σύµβασης που
έχει ως αντικείµενο ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
8. Σύµβαση παροχής υπηρεσιών, κάθε σύµβαση, πλην σύµβασης πώλησης, βάσει της οποίας ο προµηθευτής παρέχει ή αναλαµβάνει να παράσχει υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένης
ψηφιακής υπηρεσίας, στον καταναλωτή.
9. Χρηµατοοικονοµική υπηρεσία, κάθε υπηρεσία τραπεζικής,
πιστωτικής, ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσης ή σχετική µε ατοµικές συντάξεις, επενδύσεις ή πληρωµές.
10. Σύµβαση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από απόσταση,
κάθε σύµβαση που αφορά χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, η
οποία συνάπτεται µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός καταναλωτή
χωρίς την ταυτόχρονη φυσική τους παρουσία, στο πλαίσιο συ-
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στήµατος από απόσταση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που
οργανώνεται από τον προµηθευτή, ο οποίος χρησιµοποιεί αποκλειστικά για τη σύµβαση αυτή ένα ή περισσότερα µέσα επικοινωνίας από απόσταση, µέχρι και τη στιγµή σύναψης της
σύµβασης.
11. Σταθερό µέσο, κάθε µέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή
ή στον προµηθευτή να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν κατά τρόπο προσπελάσιµο για µελλοντική πρόσβαση για επαρκές χρονικό διάστηµα σε σχέση µε
τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών, όπως το χαρτί, τα κλειδιά USB, τα CD-ROM, τα DVD, οι
κάρτες µνήµης ή οι σκληροί δίσκοι υπολογιστών, και τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
12. Μέσο επικοινωνίας από απόσταση, κάθε µέσο το οποίο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή, για την
από απόσταση εµπορία υπηρεσίας µεταξύ των µερών αυτών,
όπως αναφέρεται στο Μέρος Τρίτο.
13. Φορέας ή προµηθευτής µέσου επικοινωνίας από απόσταση, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, του οποίου η εµπορική ή η επαγγελµατική δραστηριότητα
συνίσταται στη διάθεση ενός ή περισσότερων µέσων επικοινωνίας από απόσταση στους προµηθευτές.
14. Ψηφιακό περιεχόµενο, δεδοµένα που παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή µορφή.
15. Νόµιµη εγγύηση, η ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά
ελαττώµατα και έλλειψη συνοµολογηµένων ιδιοτήτων σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του παρόντος και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού
Κώδικα.
16. Εµπορική εγγύηση, κάθε ανάληψη υποχρέωσης από τον
πωλητή ή τον παραγωγό (εγγυητή) προς τον καταναλωτή πλέον
της νόµιµης εγγύησης, για επιστροφή του καταβληθέντος τιµήµατος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση µε οποιοδήποτε τρόπο των αγαθών αν αυτά δεν ικανοποιούν τις
προδιαγραφές ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, οι οποίες αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήµιση και
είναι διαθέσιµες κατά τη στιγµή ή πριν από τη σύναψη της σύµβασης.»
Άρθρο 11
Ορισµοί - Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 2251/1994
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - περ. ε’ της παρ. 1
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της
Οδηγίας, β) τροποποιούνται οι περ. β’ και δ’ της παρ. 2, µε προσθήκη επεξηγήσεων προκειµένου να βελτιωθούν νοµοτεχνικά, γ)
µετά την περ. 5 προστίθενται περ. 6 έως 11 και το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
Για τους σκοπούς των διατάξεων των άρθρων 3 έως 4, ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. Σύµβαση από απόσταση, κάθε σύµβαση η οποία συνάπτεται
µεταξύ του προµηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός
οργανωµένου συστήµατος πωλήσεων από απόσταση ή παροχής
υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή, µε αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων µέσων επικοινωνίας από απόσταση, όπως το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το τηλέφωνο, η τηλεοµοιοτυπία ή το
διαδίκτυο, µέχρι και τη στιγµή σύναψης της σύµβασης.
2. Σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος, κάθε σύµβαση
µεταξύ του προµηθευτή και του καταναλωτή η οποία πληροί διαζευκτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) συνάπτεται µε ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εµπορικό
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κατάστηµα του προµηθευτή,
β) συνάπτεται κατόπιν προσφοράς από τον καταναλωτή, υπό
τις ίδιες συνθήκες που περιγράφονται στην περ. α’,
γ) συνάπτεται στο εµπορικό κατάστηµα του προµηθευτή ή µε
χρήση οποιουδήποτε µέσου επικοινωνίας από απόσταση αµέσως
µετά από προσωπική και ατοµική επαφή µε τον καταναλωτή σε
χώρο που δεν είναι το εµπορικό κατάστηµα του προµηθευτή, µε
την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή,
δ) συνάπτεται στη διάρκεια εκδροµής που έχει οργανωθεί από
τον προµηθευτή µε σκοπό ή αποτέλεσµα τη διαφήµιση και πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στον καταναλωτή,
3. Εµπορικό κατάστηµα:
α) κάθε ακίνητος χώρος λιανικής πώλησης όπου ο προµηθευτής πραγµατοποιεί τη δραστηριότητά του σε µόνιµη βάση,
β) κάθε κινητός χώρος λιανικής πώλησης όπου ο προµηθευτής
πραγµατοποιεί τη δραστηριότητά του σε συνήθη βάση.
4. Δευτερεύουσα σύµβαση, µια σύµβαση µε την οποία ο καταναλωτής αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες που συνδέονται µε σύµβαση από απόσταση ή µε σύµβαση εκτός εµπορικού
καταστήµατος και κατά την οποία τα εν λόγω αγαθά ή οι υπηρεσίες παρέχονται από τον προµηθευτή ή από ένα τρίτο µέρος µε
βάση µια ρύθµιση µεταξύ του εν λόγω τρίτου µέρους και του
προµηθευτή.
5. Δηµόσιος πλειστηριασµός, µέθοδος πώλησης κατά την
οποία τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προσφέρονται από τον προµηθευτή σε καταναλωτές, οι οποίοι συµµετέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στον πλειστηριασµό οι ίδιοι, µέσω
διαφανούς ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών που διεξάγεται από έναν εκπλειστηριαστή και ο πλειοδότης δεσµεύεται να
αγοράσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
6. Ψηφιακή υπηρεσία:
α) υπηρεσία που επιτρέπει στον καταναλωτή να δηµιουργεί,
να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει δεδοµένα σε ψηφιακή µορφή
ή να έχει πρόσβαση σε αυτά, ή
β) υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή ή κάθε άλλη αλληλεπίδραση µε τα δεδοµένα αυτά,
τα οποία αναφορτώνονται ή δηµιουργούνται από τον καταναλωτή ή άλλους χρήστες της εν λόγω υπηρεσίας.
7. Επιγραµµική αγορά, υπηρεσία η οποία χρησιµοποιεί λογισµικό, συµπεριλαµβανοµένου ιστοτόπου, µέρους ιστοτόπου ή
εφαρµογής, το οποίο διαχειρίζεται προµηθευτής ή άλλος εξ ονόµατος του προµηθευτή και η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές
να συνάπτουν εξ αποστάσεως συµβάσεις µε άλλους προµηθευτές ή καταναλωτές.
8. Πάροχος επιγραµµικής αγοράς, κάθε προµηθευτής ο
οποίος παρέχει επιγραµµική αγορά στους καταναλωτές.
9. Συµβατότητα, η ικανότητα του ψηφιακού περιεχοµένου ή
της ψηφιακής υπηρεσίας να λειτουργήσει µε υλικό ή λογισµικό
µε το οποίο χρησιµοποιούνται συνήθως ψηφιακό περιεχόµενο ή
ψηφιακές υπηρεσίες ιδίου τύπου, χωρίς την ανάγκη µετατροπής
του ψηφιακού περιεχοµένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας.
10. Δυνατότητες λειτουργίας (λειτουργικότητα), η ικανότητα
του ψηφιακού περιεχοµένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας να εκτελεί τις λειτουργίες τους, έχοντας υπόψη τον σκοπό τους.
11. Διαλειτουργικότητα, η ικανότητα του ψηφιακού περιεχοµένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας να λειτουργεί µε υλικό ή λογισµικό διαφορετικό από εκείνα µε τα οποία χρησιµοποιούνται
συνήθως ψηφιακό περιεχόµενο ή ψηφιακές υπηρεσίες ιδίου
τύπου.»
Άρθρο 12
Πεδίο εφαρµογής - Τροποποίηση
άρθρου 3α του ν. 2251/1994
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 2
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3α του ν. 2251/1994 (Α’ 191) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) το πρώτο εδάφιο
της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις των συµβά-

σεων στις οποίες εφαρµόζονται τα άρθρα 3 έως και 4η, γ) µετά
την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1α, δ) στην παρ. 3 τροποποιείται η
περ. ζ’ ως προς τις παραπεµπόµενες διατάξεις, η περ. ια’ τροποποιείται ως προς την προσθήκη της περ. 4ε, µετά την περ. ιγ’
προστίθεται περ. ιδ’ και το άρθρο 3α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3α
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Τα άρθρα 3 έως 4 εφαρµόζονται, βάσει των όρων και στον
βαθµό που ορίζεται στις διατάξεις τους, σε οποιαδήποτε σύµβαση
συνάπτεται µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός καταναλωτή όπου
ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαµβάνει να καταβάλει το τίµηµα.
Εφαρµόζονται επίσης σε συµβάσεις προµήθειας νερού, φυσικού
αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεθέρµανσης, µεταξύ άλλων και
από δηµόσιους παρόχους, στον βαθµό που τα προϊόντα αυτά παρέχονται σε συµβατική βάση.
1α. Τα άρθρα 3 έως 4 εφαρµόζονται, επίσης, όταν ο προµηθευτής προµηθεύει ή αναλαµβάνει να προµηθεύσει ψηφιακό περιεχόµενο που δεν παρέχεται σε υλικό µέσο ή ψηφιακή υπηρεσία
προς τον καταναλωτή και ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαµβάνει
να παράσχει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στον προµηθευτή,
εξαιρουµένης της περίπτωσης κατά την οποία τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο καταναλωτής υποβάλλονται
σε επεξεργασία από τον προµηθευτή µε αποκλειστικό σκοπό την
παροχή ψηφιακού περιεχοµένου που δεν παρέχεται σε υλικό µέσο
ή ψηφιακής υπηρεσίας ή προκειµένου ο προµηθευτής να συµµορφωθεί µε τις νοµικές απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται και ο προµηθευτής δεν επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδοµένα για κανέναν
άλλο σκοπό.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4 ισχύουν µε την επιφύλαξη
ειδικότερων ενωσιακών πράξεων ή εναρµονισµένων προς αυτές
εθνικών διατάξεων που ρυθµίζουν ειδικούς τοµείς.
3. Τα άρθρα 3 έως 4 δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις:
α) για κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την κοινωνική
στέγαση, την παιδική µέριµνα και τη στήριξη των οικογενειών και
των ατόµων που έχουν µονίµως ή προσωρινώς ανάγκη, περιλαµβανοµένης της µακροπρόθεσµης µέριµνας,
β) για υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 (α) του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α’ 261) «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου
2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο
της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011)
και άλλες διατάξεις» είτε παρέχονται µέσω υγειονοµικών εγκαταστάσεων είτε όχι,
γ) για δραστηριότητες τζόγου, που περιλαµβάνουν τυχερά παιχνίδια στα οποία ο παίκτης ποντάρει χρηµατικά, περιλαµβανοµένων των λαχειοφόρων αγορών, τα παιχνίδια σε καζίνα και τις
συναλλαγές που αφορούν στοιχήµατα,
δ) για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες,
ε) για τη δηµιουργία, απόκτηση ή µεταβίβαση δικαιωµάτων επί
ακινήτων ή δικαιωµάτων εντός ακίνητης περιουσίας,
στ) για την κατασκευή νέων κτιρίων, τη ριζική µετατροπή υφιστάµενων κτηρίων και τη µίσθωση στέγης ως κατοικίας,
ζ) οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 7/2018 (Α’
12) «Εναρµόνιση νοµοθεσίας µε οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά
µε τα οργανωµένα ταξίδια και τους συνδεδεµένους ταξιδιωτικούς
διακανονισµούς (L 326)»,
η) οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Ζ1-130/11 (Β’ 295) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2088/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την
προστασία των καταναλωτών ως προς ορισµένες πτυχές των συµβάσεων χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµων προϊόντων
διακοπών, µεταπώλησης και ανταλλαγής, που δηµοσιεύθηκε στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ αριθµ. L33 της 3.2.2009»,
θ) οι οποίες καταρτίζονται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 5 του Κώδικα Συµβολαιογράφων του ν.
2830/2000 (Α’ 96),
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ια) για υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών, µε την εξαίρεση του άρθρου 3δ παρ. 2 και των άρθρων 4γ, 4ε και 4στ,
ιβ) οι οποίες συνάπτονται µέσω αυτόµατων µηχανών πώλησης
ή εµπορικών καταστηµάτων αυτόµατης πώλησης,
ιγ) οι οποίες συνάπτονται µε τηλεπικοινωνιακούς φορείς µέσω
δηµόσιων τηλεφωνικών θαλάµων για τη χρήση αυτών ή οι οποίες
συνάπτονται για τη χρήση µιας µοναδικής κλήσης που πραγµατοποιεί ο καταναλωτής µέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή τηλεοµοιοτυπίας,
ιδ) για οποιαδήποτε αγαθά που πωλούνται στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης ή µε άλλον τρόπο από δικαστική αρχή.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4 δεν εφαρµόζονται σε εκτός
εµπορικού καταστήµατος συναπτόµενες συµβάσεις, για τις οποίες
ο καταναλωτής καταβάλλει ποσό που δεν υπερβαίνει τα τριάντα
(30) ευρώ.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 4 δεν θίγουν το εθνικό δίκαιο
περί συµβάσεων, όπως τις διατάξεις σχετικά µε το κύρος, την κατάρτιση ή τα έννοµα αποτελέσµατα µιας σύµβασης, στον βαθµό
που στις διατάξεις τους δεν ρυθµίζονται γενικές έννοιες του δικαίου των συµβάσεων.
6. Τα άρθρα 3 έως 4 δεν εµποδίζουν τους προµηθευτές να προσφέρουν στους καταναλωτές συµβατικές διευθετήσεις που προχωρούν πέρα από την προστασία που τα άρθρα αυτά παρέχουν.»
Άρθρο 13
Απαιτήσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις εξ αποστάσεως
και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος Τροποποίηση άρθρου 3β του ν. 2251/1994
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 4
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3β του ν. 2251/1994 (Α’ 191) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) στην παρ. 1 αντικαθίστανται οι περ. γ’, ιβ’, ιη’ και ιθ’, τροποποιείται η περ. ιδ’ µε
την απαλοιφή της αναφοράς στον τρόπο απόκτησης αντιγράφων, και µετά την περ. ε’ προστίθεται περ. εα’, και το άρθρο 3β
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3β
Απαιτήσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις εξ αποστάσεως
και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Πριν δεσµευθεί ο καταναλωτής µε σύµβαση συναπτόµενη
εξ αποστάσεως ή εκτός εµπορικού καταστήµατος ή µε οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο προµηθευτής παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες µε ευκρινή και κατανοητό
τρόπο:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών,
στον βαθµό που ενδείκνυται σε σχέση µε το µέσο και τα αγαθά
ή τις υπηρεσίες,
β) την ταυτότητα του προµηθευτή, λόγου χάρη την εµπορική
επωνυµία του,
γ) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου ο προµηθευτής είναι εγκατεστηµένος, καθώς και τον αριθµό τηλεφώνου και τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του. Επιπλέον, όταν ο προµηθευτής
παρέχει άλλα µέσα επιγραµµικής επικοινωνίας, που διασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής µπορεί να διατηρήσει οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία µε τον προµηθευτή σε σταθερό µέσο,
συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας και της ώρας της εν
λόγω επικοινωνίας, η ενηµέρωση περιλαµβάνει επίσης λεπτοµέρειες σχετικά µε τα εν λόγω άλλα µέσα. Τα εν λόγω µέσα επικοινωνίας που παρέχει ο προµηθευτής διασφαλίζουν ότι ο
καταναλωτής µπορεί να έρθει σε επαφή µε τον προµηθευτή γρήγορα και να επικοινωνήσει µε αυτόν αποτελεσµατικά. Ανάλογα
µε την περίπτωση, ο προµηθευτής παρέχει, επίσης, τη γεωγραφική διεύθυνση και τα στοιχεία ταυτότητας του προµηθευτή για
λογαριασµό του οποίου ενεργεί,
δ) εάν διαφέρει από τη διεύθυνση που παρέχεται βάσει της
περ. γ), τη γεωγραφική διεύθυνση της εµπορικής έδρας του προ-
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µηθευτή και, όπου ενδείκνυται, τη διεύθυνση του προµηθευτή
για λογαριασµό του οποίου ενεργεί, όπου ο καταναλωτής µπορεί
να απευθύνει τυχόν παράπονά του,
ε) τη συνολική τιµή των αγαθών ή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, ή αν, λόγω της φύσεως των αγαθών ή των υπηρεσιών, η τιµή δεν µπορεί ευλόγως
να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται
να υπολογιστεί η τιµή, καθώς και, όπου τυγχάνει εφαρµογής, όλες
τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδροµείου και κάθε άλλη δαπάνη ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν
µπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός
ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση σύµβασης αορίστου χρόνου ή σύµβασης που περιλαµβάνει συνδροµή, η συνολική τιµή περιλαµβάνει τη συνολική
δαπάνη ανά περίοδο χρέωσης. Εάν οι συµβάσεις αυτές επιβαρύνονται µε σταθερή τιµή, η συνολική τιµή σηµαίνει επίσης τη συνολική µηνιαία δαπάνη. Εάν η συνολική δαπάνη δεν µπορεί ευλόγως
να υπολογισθεί εκ των προτέρων, περιγράφεται ο τρόπος µε τον
οποίο η τιµή πρόκειται να υπολογιστεί,
εα) όπου τυγχάνει εφαρµογής, ότι η τιµή εξατοµικεύτηκε βάσει
αυτοµατοποιηµένης λήψης αποφάσεων,
στ) το κόστος χρησιµοποιήσεως του µέσου επικοινωνίας εξ
αποστάσεως για τη σύναψη της σύµβασης, όταν αυτό υπολογίζεται µε βάση άλλη εκτός των βασικών τιµολογίων,
ζ) τις διευθετήσεις πληρωµής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσµίας εντός της οποίας ο προµηθευτής αναλαµβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες και, όπου τυγχάνει
εφαρµογής, της πολιτικής που εφαρµόζει ο προµηθευτής για την
αντιµετώπιση των παραπόνων,
η) όπου υπάρχει δικαίωµα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις,
την προθεσµία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώµατος σύµφωνα µε το άρθρο 3ζ παρ. 1, καθώς και το υπόδειγµα του εντύπου
υπαναχώρησης που παρατίθεται στο Τµήµα Β’ του Παραρτήµατος
το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος,
θ) όπου τυγχάνει εφαρµογής, ότι ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί µε τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης και, για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, εάν τα αγαθά από
τη φύση τους δεν µπορούν υπό κανονικές συνθήκες να επιστραφούν ταχυδροµικώς, τη δαπάνη επιστροφής τους,
ι) σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου
3γ παρ. 3 ή του άρθρου 3δ παρ. 8, ότι ο καταναλωτής δεσµεύεται
να καταβάλει το εύλογο κόστος στον προµηθευτή σύµφωνα µε το
άρθρο 3ι παρ. 3,
ια) όταν δεν παρέχεται δικαίωµα υπαναχώρησης σύµφωνα µε
το άρθρο 3ιβ, την πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν θα έχει δικαίωµα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό
τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωµα του υπαναχώρησης,
ιβ) υπενθύµιση της ύπαρξης νόµιµης εγγύησης για την ανταπόκριση των αγαθών, του ψηφιακού περιεχοµένου και των ψηφιακών
υπηρεσιών,
ιγ) όπου τυγχάνει εφαρµογής, την ύπαρξη και τους όρους
εφαρµογής υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη µετά την πώληση, εξυπηρέτησης µετά την πώληση και εµπορικών εγγυήσεων,
ιδ) την ύπαρξη σχετικών κωδίκων συµπεριφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 9α περ. στ),
ιε) τη διάρκεια της σύµβασης, όπου τυγχάνει εφαρµογής, ή, εάν
η σύµβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόµατης παράτασης, τους
όρους για τη λήξη της σύµβασης,
ιστ) όπου τυγχάνει εφαρµογής, την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της σύµβασης,
ιζ) όπου τυγχάνει εφαρµογής, την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης χρηµάτων ή άλλων χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων που
πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή
όποτε το ζητήσει ο προµηθευτής,
ιη) όπου τυγχάνει εφαρµογής, τις δυνατότητες λειτουργίας,
µαζί µε τα ισχύοντα τεχνικά µέτρα προστασίας, των αγαθών µε
ψηφιακά στοιχεία, του ψηφιακού περιεχοµένου και των ψηφιακών
υπηρεσιών,
ιθ) όπου τυγχάνει εφαρµογής, κάθε σχετική συµβατότητα και
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διαλειτουργικότητα αγαθών µε ψηφιακά στοιχεία, ψηφιακού περιεχοµένου και ψηφιακών υπηρεσιών των οποίων ο προµηθευτής
έχει γνώση ή ευλόγως αναµένεται να έχει γνώση,
κ) όπου τυγχάνει εφαρµογής, τη δυνατότητα προσφυγής σε
εξωδικαστικό µηχανισµό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο
υπάγεται ο προµηθευτής, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε
αυτόν.
2. Η παρ. 1 ισχύει επίσης για συµβάσεις παροχής νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή καθορισµένη ποσότητα, παροχής
τηλεθέρµανσης ή παροχής ψηφιακού περιεχοµένου που δεν παρέχεται πάνω σε υλικό µέσο.
3. Σε περίπτωση δηµόσιου πλειστηριασµού, οι πληροφορίες
που προβλέπονται στις περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 µπορούν να
αντικαθίστανται από αντίστοιχα στοιχεία του εκπλειστηριαστή.
4. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 1 περ.η), θ) και
ι) µπορούν να παρέχονται µε το υπόδειγµα οδηγιών για την υπαναχώρηση που παρατίθεται στο Τµήµα Α’ του Παραρτήµατος του
παρόντος. Ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που ορίζονται στην παρ. 1 περ. η), θ) και ι),
εφόσον έχει παράσχει αυτές τις οδηγίες, σωστά συµπληρωµένες,
στον καταναλωτή.
5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός του εµπορικού καταστήµατος και δεν µεταβάλλονται
πλην ρητής συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών.
6. Εάν ο προµηθευτής δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 1 περ. ε) ή για τις δαπάνες επιστροφής των
αγαθών κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 περ. θ), ο καταναλωτής
δεν πληρώνει τις εν λόγω επιβαρύνσεις ή δαπάνες.
7. Οι οριζόµενες στα άρθρα 3 έως 4η υποχρεώσεις ενηµέρωσης
σωρευτικά προστίθενται στις απαιτήσεις πληροφόρησης που περιέχουν ο ν. 3844/2010 (Α’ 63) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά και άλλες διατάξεις» και το π.δ. 131/2003 (Α’ 116) «Προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό
εµπόριο).»
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, αν διάταξη του ν.
3844/2010 ή του Προεδρικού Διατάγµατος 131/2003 σχετικά µε
το περιεχόµενο και τον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες, έρχεται σε σύγκρουση µε διάταξη των άρθρων 3 έως 4η,
υπερισχύει η διάταξη των άρθρων αυτών.
8. Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης που
ορίζονται στα άρθρα 3β έως 3ιβ, το βάρος της απόδειξης το έχει
ο προµηθευτής.
9. Εάν ο προµηθευτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο η σύµβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εµπορικού καταστήµατος είναι άκυρη υπέρ του
καταναλωτή.»
Άρθρο 14
Πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις ενηµέρωσης
για συµβάσεις που συνάπτονται σε επιγραµµικές
αγορές - Προσθήκη άρθρου 3βα στον ν. 2251/1994
(άρθρο 6α της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 5
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 3β του ν. 2251/1994 (Α’ 191) προστίθεται
άρθρο 3βα ως εξής:
«Άρθρο 3βα
Πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις ενηµέρωσης
για συµβάσεις που συνάπτονται
σε επιγραµµικές αγορές
(άρθρο 6α της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
Προτού ο καταναλωτής δεσµευτεί από εξ αποστάσεως σύµ-

βαση ή οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά σε επιγραµµική
αγορά, ο πάροχος της επιγραµµικής αγοράς, µε την επιφύλαξη
των άρθρων 9α έως 9θ, παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες
πληροφορίες µε τρόπο σαφή και κατανοητό, αλλά και κατάλληλο
για τα µέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως:
α) γενικές πληροφορίες, που είναι διαθέσιµες σε ειδικό τµήµα
της επιγραµµικής διεπαφής, άµεσα και εύκολα προσβάσιµο από
τη σελίδα όπου παρουσιάζονται οι προσφορές, σχετικά µε τις
βασικές παραµέτρους που καθορίζουν την κατάταξη, όπως ορίζεται στην περ. ια) του άρθρου 9α, των προσφορών που παρουσιάζονται στον καταναλωτή ως αποτέλεσµα του ερωτήµατος
αναζήτησης, και τη σχετική σηµασία των εν λόγω παραµέτρων
έναντι άλλων,
β) κατά πόσον ο τρίτος που προσφέρει τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή το ψηφιακό περιεχόµενο είναι προµηθευτής ή όχι, µε βάση
τη δήλωση του εν λόγω τρίτου στον πάροχο της επιγραµµικής
αγοράς,
γ) όταν ο τρίτος που προσφέρει τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή το
ψηφιακό περιεχόµενο δεν είναι προµηθευτής ότι τα δικαιώµατα
των καταναλωτών που απορρέουν από την εθνική και την ενωσιακή νοµοθεσία για την προστασία των καταναλωτών δεν εφαρµόζονται στη σύµβαση,
δ) όπου τυγχάνει εφαρµογής, τον τρόπο επιµερισµού των υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τη σύµβαση µεταξύ του τρίτου που
προσφέρει τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή το ψηφιακό περιεχόµενο
και του παρόχου της επιγραµµικής αγοράς, πληροφορία η οποία
δεν θίγει οποιαδήποτε ευθύνη που ενδέχεται να φέρει σε σχέση
µε τη σύµβαση δυνάµει άλλης ενωσιακής ή εθνικής νοµοθεσίας
ο πάροχος της επιγραµµικής αγοράς ή ο προµηθευτής που αποτελεί τον τρίτο.»
Άρθρο 15
Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εκτός εµπορικού
καταστήµατος - Τροποποίηση
άρθρου 3γ του ν. 2251/1994
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ παρ. 6
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3γ του ν. 2251/1994 (Α’191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) η παρ. 3 τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις έναρξης
της παροχής κατά τη διάρκεια ισχύος του δικαιώµατος υπαναχώρησης και το άρθρο 3γ διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3γ
Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Όσον αφορά στις συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, ο προµηθευτής παρέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο άρθρο 3β παρ. 1 στον καταναλωτή εγγράφως ή, εάν συµφωνεί
ο καταναλωτής, σε άλλο σταθερό µέσο. Οι πληροφορίες αυτές
πρέπει να είναι ευανάγνωστες και διατυπωµένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα.
2. Ο προµηθευτής παρέχει στον καταναλωτή αντίγραφο της
υπογεγραµµένης σύµβασης ή την επιβεβαίωση της σύµβασης εγγράφως ή, εάν συµφωνεί ο καταναλωτής, σε άλλο σταθερό µέσο,
συµπεριλαµβανοµένης, κατά περίπτωση, της επιβεβαίωσης της
προηγούµενης ρητής συγκατάθεσης και αποδοχής του καταναλωτή σύµφωνα µε το άρθρο 3ιβ περ. ιγ).
3. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυµεί η παροχή υπηρεσιών ή η
παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν
διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή σε καθορισµένη
ποσότητα, ή η παροχή τηλεθέρµανσης να άρχεται στη διάρκεια
της περιόδου υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 3ε παρ.
2 και η σύµβαση υποχρεώνει τον καταναλωτή να καταβάλει τίµηµα, ο προµηθευτής απαιτεί από τον καταναλωτή να καταθέσει
τη ρητή αίτησή του πάνω σε σταθερό µέσο και ζητεί από τον καταναλωτή να αναγνωρίσει ότι, µόλις η σύµβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προµηθευτή, ο καταναλωτής θα απωλέσει το
δικαίωµα υπαναχώρησης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 18 ΜΑΪΟΥ 2022

4. Όσον αφορά στις συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητώς τις υπηρεσίες του
προµηθευτή για την εκτέλεση επισκευών ή συντήρησης για την
οποία ο προµηθευτής και ο καταναλωτής αµέσως εκτελούν τις
συµβατικές υποχρεώσεις τους και εάν το ποσόν που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ:
α) ο προµηθευτής οφείλει να παράσχει στον καταναλωτή τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β παρ. 1 περ. β) και
γ) και πληροφορίες για την τιµή και τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να υπολογιστεί η τιµή, µαζί µε εκτίµηση της συνολικής τιµής,
εγγράφως ή, εάν ο καταναλωτής συµφωνεί, πάνω σε άλλο σταθερό µέσο. Ο προµηθευτής οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες
που προβλέπονται στο άρθρο 3β παρ. 1 περ. α), η) και ια), αλλά
δύναται επίσης να µην τις παράσχει εγγράφως ή σε άλλο σταθερό
µέσο εάν ο καταναλωτής συµφωνήσει ρητώς,
β) η επιβεβαίωση της σύµβασης που γίνεται σύµφωνα µε την
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οφείλει να περιέχει τις πληροφορίες
που προβλέπονται στο άρθρο 3β παρ 1.
5. Εάν ο προµηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές απαιτήσεις που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο η σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.»
Άρθρο 16
Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εξ αποστάσεως Τροποποίηση άρθρου 3δ του ν. 2251/1994
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/83/ παρ. 7
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3δ του ν. 2251/1994 (Α’ 191) τροποποιούνται α) ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4, ως προς την εξαίρεση του
υποδείγµατος του εντύπου υπαναχώρησης γ) το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 4, ως προς την προσθήκη του υποδείγµατος του εντύπου
υπαναχώρησης, δ) η παρ. 8, ως προς δα) την προσθήκη του συµβατικού όρου καταβολής τιµήµατος και δβ) την προσθήκη του
συµβατικού όρου αναγνώρισης εκ µέρους του καταναλωτή ότι
απόλλυται το δικαίωµα υπαναχώρησής του µετά την εκτέλεση της
σύµβασης και το άρθρο 3δ διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3δ
Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εξ αποστάσεως
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Όσον αφορά στις εξ αποστάσεως συµβάσεις, ο προµηθευτής
παρέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β παρ. 1
ή θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση του καταναλωτή µε
τρόπο κατάλληλο για το µέσο της επικοινωνίας εξ αποστάσεως
που χρησιµοποιείται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Εφόσον οι
εν λόγω πληροφορίες παρέχονται πάνω σε σταθερό µέσο, οφείλουν να είναι ευανάγνωστες.
2. Εάν µια εξ αποστάσεως σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί
µε ηλεκτρονικό µέσο επιβάλλει στον καταναλωτή την υποχρέωση
να πληρώσει, ο προµηθευτής οφείλει να παράσχει στον καταναλωτή µε σαφή και ευκρινή τρόπο και αµέσως προτού ο καταναλωτής υποβάλει την παραγγελία του τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 3β παρ. 1 περ. α), ε), ιε) και ιστ).
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει εµφανίζονται πολύ κοντά προς
την επιβεβαίωση που απαιτείται για την υποβολή της παραγγελίας.
Ο προµηθευτής οφείλει να µεριµνήσει ώστε ο καταναλωτής,
υποβάλλοντας την παραγγελία του, να αναγνωρίσει ρητώς ότι η
παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωµής. Εάν η υποβολή
παραγγελίας απαιτεί την ενεργοποίηση ενός εικονιδίου επιλογής
ή ανάλογη λειτουργία, το εικονίδιο επιλογής ή η ανάλογη λειτουργία πρέπει να φέρουν ευανάγνωστη σήµανση που να αναγράφει
τις λέξεις «παραγγελία µε υποχρέωση πληρωµής» ή µια ανάλογη
σαφή διατύπωση που να δείχνει ότι η υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται υποχρέωση πληρωµής στον προµηθευτή. Εάν ο προµηθευτής δεν συµµορφωθεί µε το παρόν εδάφιο, ο καταναλωτής
δεν δεσµεύεται από τη σύµβαση ή την παραγγελία.
3. Οι εµπορικές ιστοσελίδες οφείλουν να αναγράφουν σαφώς
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και ευανάγνωστα το αργότερο µε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας κατά πόσον ισχύουν περιορισµοί στην παράδοση και ποια µέσα πληρωµής είναι δεκτά.
4. Εάν η σύµβαση συνάπτεται µε µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο παρέχει περιορισµένο χώρο ή χρόνο για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο προµηθευτής παρέχει, πάνω στο
συγκεκριµένο µέσο ή διά του συγκεκριµένου µέσου πριν από τη
σύναψη αυτής της σύµβασης, τουλάχιστον τις προσυµβατικές
πληροφορίες που αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, την ταυτότητα του προµηθευτή, τη συνολική τιµή, το δικαίωµα υπαναχώρησης, τη διάρκεια της σύµβασης
και, εάν η σύµβαση είναι αορίστου χρόνου, τις προϋποθέσεις καταγγελίας της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα, αντίστοιχα, στο
άρθρο 3β παρ. 1 περ. α), β), ε), η) και ιε), εξαιρουµένου του υποδείγµατος του εντύπου υπαναχώρησης που καθορίζεται στο
Τµήµα Β’ του Παραρτήµατος που αναφέρεται στην περ. η). Οι λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3β,
συµπεριλαµβανοµένου του υποδείγµατος του εντύπου υπαναχώρησης, παρέχονται από τον προµηθευτή στον καταναλωτή µε τον
κατάλληλο τρόπο σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, εάν ο προµηθευτής προβεί σε
τηλεφωνική κλήση προς τον καταναλωτή µε σκοπό τη σύναψη εξ
αποστάσεως σύµβασης, οφείλει, στην αρχή της συνοµιλίας µε τον
καταναλωτή, να δηλώσει την ταυτότητά του και, όπου τούτο έχει
εφαρµογή, την ταυτότητα του προσώπου εξ ονόµατος του οποίου
τηλεφωνεί και τον εµπορικό σκοπό της επικοινωνίας.
6. Εάν πρόκειται να συναφθεί σύµβαση εξ αποστάσεως µέσω
τηλεφώνου, µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα
την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, ο προµηθευτής υποχρεούται
να επιβεβαιώσει την προσφορά του προς τον καταναλωτή, ο
οποίος δεσµεύεται µόνον όταν υπογράψει την προσφορά ή έχει
στείλει τη γραπτή συγκατάθεσή του. Οι επιβεβαιώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται πάνω σε σταθερό µέσο.
7. Ο προµηθευτής παρέχει στον καταναλωτή την επιβεβαίωση
της συναφθείσας σύµβασης, σε σταθερό µέσο σε εύλογο χρονικό
διάστηµα µετά τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύµβασης και το
αργότερο κατά τη στιγµή της παράδοσης των αγαθών ή προτού
αρχίσει η εκτέλεση της υπηρεσίας. Η εν λόγω επιβεβαίωση περιλαµβάνει:
α) το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο
3β παρ. 1, εκτός εάν ο προµηθευτής έχει ήδη παράσχει τις πληροφορίες στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύµβασης σε σταθερό µέσο, και
β) κατά περίπτωση, την επιβεβαίωση της προηγούµενης ρητής
συγκατάθεσης και αναγνώρισης του καταναλωτή σύµφωνα µε το
άρθρο 3ιβ περ. ιγ).
8. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυµεί η παροχή υπηρεσιών ή η
παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν
διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή σε καθορισµένη
ποσότητα, ή η παροχή τηλεθέρµανσης να άρχεται στη διάρκεια
της περιόδου υπαναχώρησης που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 3ε και η σύµβαση υποχρεώνει τον καταναλωτή να καταβάλει τίµηµα, ο προµηθευτής απαιτεί από τον καταναλωτή να καταθέσει ρητή αίτηση και ζητεί από τον καταναλωτή να αναγνωρίσει
ότι, µόλις η σύµβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προµηθευτή, ο
καταναλωτής θα απωλέσει το δικαίωµα υπαναχώρησης.
9. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά µε τη σύναψη ηλεκτρονικών συµβάσεων και την αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών, όπως καθορίζονται στα άρθρα
8 και 10 του π.δ. 131/2003.
10. Εάν ο προµηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές απαιτήσεις που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο η σύµβαση εξ αποστάσεως είναι
άκυρη υπέρ του καταναλωτή.»
Άρθρο 17
Δικαίωµα υπαναχώρησης - Τροποποίηση
άρθρου 3ε του ν. 2251/1994
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 8
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 (Α’ 191), α) τροποποιείται ο τίτ-
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λος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) µετά την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1α, γ) τροποποιείται το
εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2, προκειµένου να προσαρµοσθεί στη
νέα παρ. 1α, και το άρθρο 3ε διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3ε
Δικαίωµα υπαναχώρησης
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Εκτός εάν ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 3ιβ, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσµία δεκατεσσάρων
(14) ηµερολογιακών ηµερών για να υπαναχωρήσει από την εξ
αποστάσεως σύµβαση ή τη σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καµία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόµενες στην παρ. 2 του άρθρου 3θ
και στο άρθρο 3ι.
1α. Η περίοδος υπαναχώρησης των δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών που αναφέρεται στην παρ. 1, παρατείνεται
σε τριάντα (30) ηµέρες για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί
στο πλαίσιο µη προγραµµατισµένων επισκέψεων από τον προµηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδροµών που διοργανώνει
προµηθευτής µε στόχο ή αποτέλεσµα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3στ, η περίοδος υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παρ. 1 λήγει µετά από δεκατέσσερις
(14) ηµέρες ή, στην περίπτωση της παρ. 1α, τριάντα (30) ηµέρες:
α) από την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης για τις συµβάσεις υπηρεσιών,
β) για τις συµβάσεις πώλησης, από την ηµέρα κατά την οποία
ο καταναλωτής ή ένα τρίτο µέρος το οποίο υποδεικνύεται από
αυτόν, διαφορετικό από τον µεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή:
i) από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο
µέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον
µεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού,
σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή µε µια παραγγελία και παραδιδόµενων χωριστά,
ii) από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο
µέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον
µεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας
ή του τελευταίου τεµαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού
αποτελούµενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεµάχια,
iii) από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο
µέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον
µεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε
περίπτωση σύµβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισµένη χρονική περίοδο,
γ) από την ηµέρα σύναψης της σύµβασης, σε περίπτωση συµβάσεων παροχής νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή
καθορισµένη ποσότητα, παροχής τηλεθέρµανσης ή παροχής ψηφιακού περιεχοµένου που δεν παρέχεται πάνω σε σταθερό µέσο.
3. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν, εάν το επιθυµούν, να εκτελέσουν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της
περιόδου υπαναχώρησης.
4. Σε περίπτωση σύµβασης εκτός εµπορικού καταστήµατος
απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή µέρους του τιµήµατος, ακόµη
και µε µορφή αρραβώνα, εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής
αξιόγραφων ή µε άλλη µορφή, κατά τη διάρκεια της προθεσµίας
της παρ.1.»
Άρθρο 18
Παράλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε το δικαίωµα
υπαναχώρησης - Τροποποίηση
άρθρου 3στ του ν. 2251/1994
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 9
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3στ του ν. 2251/1994 (Α’ 191), α) τροποποιείται ο
τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της
Οδηγίας, β) η παρ. 2 τροποποιείται, προκειµένου να προβλε-

φθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η περίοδος υπαναχώρησης εκτείνεται σε τριάντα (30) ηµέρες, και το άρθρο 3στ διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3στ
Παράλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε το δικαίωµα
υπαναχώρησης
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Εάν ο προµηθευτής δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις
πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα υπαναχώρησης όπως απαιτείται από το άρθρο 3β παρ. 1 περ. η), η προθεσµία υπαναχώρησης λήγει δώδεκα (12) µήνες µετά το τέλος της αρχικής
προθεσµίας υπαναχώρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει
του άρθρου 3ε παρ.2.
2. Εάν ο προµηθευτής έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου
εντός δώδεκα (12) µηνών, από την ηµέρα που ορίζεται στο
άρθρο 3ε παρ. 2, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις
(14) ηµερολογιακές ηµέρες ή, στις περιπτώσεις της παρ. 1α του
άρθρου 3ε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατά την οποία ο
καταναλωτής λαµβάνει τις εν λόγω πληροφορίες.»
Άρθρο 19
Υποχρεώσεις του προµηθευτή σε περίπτωση
υπαναχώρησης - Τροποποίηση
άρθρου 3θ του ν. 2251/1994
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 10
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ )
Στο άρθρο 3θ του ν. 2251/1994 (Α’ 191), α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της
Οδηγίας, β) προστίθενται παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 και το άρθρο 3θ
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3θ
Υποχρεώσεις του προµηθευτή
σε περίπτωση υπαναχώρησης
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Ο προµηθευτής επιστρέφει κάθε πληρωµή που έλαβε από
τον καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµέρα κατά την οποία ενηµερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση δυνάµει του άρθρου
3ζ. Ο προµηθευτής προβαίνει στην προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο επιστροφή χρηµάτων χρησιµοποιώντας τα ίδια µέσα πληρωµής µε εκείνα που ο καταναλωτής χρησιµοποίησε για την αρχική
συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συµφωνήσει
διαφορετικά και υπό τον όρο να µην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής
µε δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρηµάτων.
2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, ο προµηθευτής δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον
φθηνότερο τυποποιηµένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο
προµηθευτής.
3. Εκτός εάν ο προµηθευτής προσφέρθηκε να παραλάβει ο
ίδιος τα αγαθά, όσον αφορά τις συµβάσεις πώλησης, ο προµηθευτής µπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιµήµατος
µέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή µέχρι ο καταναλωτής να παράσχει
αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συµβεί
πρώτο.
4. Όσον αφορά στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του καταναλωτή, ο προµηθευτής συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’
137).
5. Ο προµηθευτής δεν χρησιµοποιεί κανένα περιεχόµενο, εκτός
από δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρασχέθηκε ή δηµιουργήθηκε από τον καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού
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περιεχοµένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον
προµηθευτή, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόµενο: α) δεν έχει καµία
χρησιµότητα εκτός του πλαισίου του ψηφιακού περιεχοµένου ή
της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον προµηθευτή, β)
αφορά µόνο στη δραστηριότητα του καταναλωτή κατά τη χρήση
του ψηφιακού περιεχοµένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον προµηθευτή, γ) έχει οµαδοποιηθεί µε άλλα δεδοµένα από τον προµηθευτή και δεν µπορεί να διαχωριστεί ή µπορεί
να διαχωριστεί µόνο µε δυσανάλογες προσπάθειες, ή δ) έχει δηµιουργηθεί από τον καταναλωτή από κοινού µε άλλα πρόσωπα και
άλλοι καταναλωτές είναι σε θέση να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν
το περιεχόµενο αυτό.
6. Με την εξαίρεση των περ. α), β) ή γ) της παρ. 5, ο προµηθευτής, κατόπιν αιτήµατος του καταναλωτή, θέτει στη διάθεση του
καταναλωτή οποιοδήποτε περιεχόµενο, εκτός από δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο παρασχέθηκε ή δηµιουργήθηκε
από τον καταναλωτή κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχοµένου
ή της ψηφιακής υπηρεσίας που παρέχεται από τον προµηθευτή.
7. Ο καταναλωτής δικαιούται να ανακτά το εν λόγω ψηφιακό περιεχόµενο δωρεάν, χωρίς να παρεµποδίζεται από τον προµηθευτή, σε εύλογο χρονικό διάστηµα και σε κοινώς χρησιµοποιούµενο και αναγνώσιµο από µηχάνηµα µορφότυπο.
8. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύµβαση, ο προµηθευτής µπορεί να εµποδίζει κάθε περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχοµένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας από τον καταναλωτή,
συγκεκριµένα καθιστώντας το ψηφιακό περιεχόµενο ή την ψηφιακή υπηρεσία µη προσβάσιµα στον καταναλωτή ή απενεργοποιώντας τον λογαριασµό χρήστη του καταναλωτή, µε την επιφύλαξη
της παρ. 6.»
Άρθρο 20
Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση
υπαναχώρησης - Τροποποίηση
άρθρου 3ι του ν. 2251/1994
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 11
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3ι του ν. 2251/1994 (Α’191) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) στο δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 και στην υποπερ. i) της περ. β) της παρ. 4, προβλέπεται
και η περίπτωση της τριακονθήµερης περιόδου υπαναχώρησης,
γ) προστίθεται παρ. 2α, και το άρθρο 3ι διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3ι
Υποχρεώσεις του καταναλωτή
σε περίπτωση υπαναχώρησης
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Εκτός εάν ο προµηθευτής έχει προσφερθεί να παραλάβει τα
αγαθά ο ίδιος, ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά ή τα µεταβιβάζει στον προµηθευτή ή σε άτοµο εξουσιοδοτηµένο από τον προµηθευτή να λάβει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον προµηθευτή
την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση σύµφωνα µε
το άρθρο 3ζ. Η προθεσµία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει
πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσµίας των δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών ή των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών στις περιπτώσεις της παρ. 1α του άρθρου 3ε. Ο
καταναλωτής επιβαρύνεται µόνο µε το άµεσο κόστος επιστροφής
των αγαθών, εκτός εάν ο προµηθευτής έχει συµφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος µε το εν λόγω κόστος ή εάν ο προµηθευτής έχει
παραλείψει να ενηµερώσει τον καταναλωτή ότι ο καταναλωτής
οφείλει να επιβαρυνθεί µε αυτό. Στην περίπτωση συµβάσεων
εκτός εµπορικού καταστήµατος, εφόσον τα αγαθά έχουν παραδοθεί στην οικία του καταναλωτή τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης, ο προµηθευτής συλλέγει µε δικά του έξοδα τα αγαθά,
εφόσον πρόκειται για αγαθά που από τη φύση τους δεν µπορούν
κανονικά να επιστραφούν ταχυδροµικώς.
2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν µείωση της αξίας των
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αγαθών µόνο ως αποτέλεσµα της διαχείρισης των αγαθών άλλης
πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης,
των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για οποιαδήποτε µείωση
της αξίας των αγαθών όταν ο προµηθευτής δεν έχει παράσχει κοινοποίηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης σύµφωνα µε την περ.
η’ της παρ. 1 του άρθρου 3β.
2α. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύµβαση, ο καταναλωτής παραλείπει να χρησιµοποιεί το ψηφιακό περιεχόµενο ή την
ψηφιακή υπηρεσία και να τα θέτει στη διάθεση τρίτων.
3. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης
αφού έχει ήδη καταθέσει αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 3γ παρ. 3
ή το άρθρο 3δ παρ. 8, ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει στον
προµηθευτή, σε σύγκριση µε την πλήρη κάλυψη της σύµβασης,
ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα µέχρι τη στιγµή που ο
καταναλωτής ενηµέρωσε τον προµηθευτή ότι θα ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης. Το αναλογούν ποσό που ο καταναλωτής
οφείλει να καταβάλει στον προµηθευτή υπολογίζεται βάσει της
συνολικής τιµής που είχε συµφωνηθεί στη σύµβαση. Εάν η συνολική τιµή είναι υπερβολική, το αναλογούν ποσό θα πρέπει να υπολογιστεί βάσει της αγοραίας αξίας των παρασχεθέντων.
4. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται:
α) για την παροχή υπηρεσιών, την παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε
περιορισµένο όγκο ή σε καθορισµένη ποσότητα, ή για παροχή τηλεθέρµανσης, εν µέρει ή εν όλω, κατά τη διάρκεια της περιόδου
υπαναχώρησης, εφόσον:
i) ο προµηθευτής έχει παραλείψει να παράσχει τις πληροφορίες
που προβλέπονται στο άρθρο 3β παρ. 1 περ. η) ή ι) ή
ii) ο καταναλωτής δεν έδωσε την προηγούµενη ρητή συγκατάθεσή του να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύµβασης στη διάρκεια της
προθεσµίας υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 3γ παρ.
3 και στο άρθρο 3δ παρ. 8, ή
β) για την εν όλω ή εν µέρει παροχή ψηφιακού περιεχοµένου
που δεν παραδίδεται πάνω σε υλικό µέσο, εφόσον:
i) ο καταναλωτής δεν έδωσε την προηγούµενη ρητή συγκατάθεσή του για να αρχίσει η εκτέλεση της σύµβασης πριν από το
τέλος της δεκατετραήµερης ή της τριακονθήµερης περιόδου που
προβλέπεται στο άρθρο 3ε ή
ii) ο καταναλωτής δεν αναγνώρισε ότι χάνει το δικαίωµα υπαναχώρησης όταν έδινε τη συγκατάθεσή του ή
iii) ο προµηθευτής έχει παραλείψει να παράσχει την επιβεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 3γ παρ. 2 ή στο άρθρο 3δ παρ.
7.
5. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο 3θ παρ. 2 και στο παρόν
άρθρο, ο καταναλωτής δεν φέρει καµία ευθύνη αν ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης.»
Άρθρο 21
Εξαιρέσεις από το δικαίωµα υπαναχώρησης Τροποποίηση άρθρου 3ιβ του ν. 2251/1994
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 12
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 3ιβ του ν. 2251/1994 (Α’191) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο τίτλος, προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, β) στην περ. α’ τροποποιούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, προκειµένου να µην
ισχύει το δικαίωµα υπαναχώρησης σε συµβάσεις υπηρεσιών, γ)
αντικαθίσταται η περ. ιγ’, δ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το
άρθρο 3ιβ διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3ιβ
Εξαιρέσεις από το δικαίωµα υπαναχώρησης
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
Το δικαίωµα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε
έως 3ια για τις εξ αποστάσεως και εκτός εµπορικού καταστήµατος
συναπτόµενες συµβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) συµβάσεις υπηρεσιών µετά την πλήρη παροχή της υπηρε-
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σίας, αλλά εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση η υποχρέωση του
καταναλωτή να καταβάλει τίµηµα, µόνο εάν η εκτέλεση άρχισε µε
την προηγούµενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και µε την
εκ µέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωµά του υπαναχώρησης µόλις η σύµβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προµηθευτή,
β) την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιµή των
οποίων εξαρτάται από διακυµάνσεις της χρηµαταγοράς τις οποίες
δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προµηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συµβούν εντός της προθεσµίας υπαναχώρησης,
γ) την προµήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατοµικευµένων,
δ) την προµήθεια αγαθών τα οποία µπορούν να αλλοιωθούν ή
λήγουν σύντοµα,
ε) την προµήθεια σφραγισµένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή
για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί µετά την
παράδοση,
στ) την προµήθεια αγαθών τα οποία, µετά την παράδοση, λόγω
της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναµεµειγµένα µε άλλα στοιχεία,
ζ) την προµήθεια οινοπνευµατωδών ποτών, η τιµή των οποίων
έχει συµφωνηθεί κατά τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων µπορεί όµως να πραγµατοποιηθεί
µόνο µετά από τριάντα (30) ηµέρες και η πραγµατική τιµή των
οποίων εξαρτάται από διακυµάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν
είναι δυνατόν να ελέγξει ο προµηθευτής,
η) συµβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά
επίσκεψη από τον προµηθευτή µε σκοπό να πραγµατοποιήσει
επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.
Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προµηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριµένα
από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωµα υπαναχώρησης
εφαρµόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,
θ) την προµήθεια σφραγισµένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισµένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισµένου λογισµικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν µετά την παράδοση,
ι) την προµήθεια εφηµερίδων και παντός είδους περιοδικών,
εξαιρουµένων των συνδροµητικών συµβάσεων για την προµήθεια
αυτών των εντύπων,
ια) συµβάσεις συναφθείσες σε δηµόσιο πλειστηριασµό,
ιβ) την παροχή στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, µεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόµενων µε δραστηριότητες αναψυχής, εάν η
σύµβαση προβλέπει συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή προθεσµία εκτέλεσης,
ιγ) συµβάσεις προµήθειας ψηφιακού περιεχοµένου που δεν παρέχεται σε υλικό µέσο, εφόσον η εκτέλεση έχει ξεκινήσει και εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση η υποχρέωση του καταναλωτή να
καταβάλει τίµηµα, σε περίπτωση που:
i) ο καταναλωτής έδωσε την προηγούµενη ρητή συγκατάθεσή
του, ώστε να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύµβασης στη διάρκεια της
περιόδου ισχύος του δικαιώµατος υπαναχώρησης,
ii) ο καταναλωτής αναγνώρισε ότι χάνει το δικαίωµά του υπαναχώρησης, και
iii) ο προµηθευτής προέβη στην παροχή της επιβεβαίωσης που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3γ ή στην παρ. 7 του άρθρου 3δ.
Οι εξαιρέσεις από το δικαίωµα υπαναχώρησης που ορίζονται
στο πρώτο εδάφιο, σύµφωνα µε τις περ. α), β), γ) και ε), δεν
ισχύουν για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο µη
προγραµµατισµένων επισκέψεων προµηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδροµών που διοργανώνει προµηθευτής για την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 22
Υποχρεώσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις άλλες
από τις συναπτόµενες εξ αποστάσεως ή εκτός
εµπορικού καταστήµατος - Τροποποίηση
άρθρου 4 του ν. 2251/1994
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ - παρ. 3
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Στο άρθρο 4 του ν. 2251/1994 (Α’ 191) α) τροποποιείται ο τίτλος,
προκειµένου να συµπληρωθεί η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας,
β) αντικαθίστανται οι περ. ε’, ζ’και η’ της παρ. 1 και το άρθρο 4
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 4
Υποχρεώσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις
άλλες από τις συναπτόµενες εξ αποστάσεως
ή εκτός εµπορικού καταστήµατος
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
1. Πριν δεσµευθεί ο καταναλωτής µε σύµβαση άλλη από τη συναπτόµενη εξ αποστάσεως ή εκτός εµπορικού καταστήµατος, ή
µε οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο προµηθευτής παρέχει
στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες µε ευκρινή και κατανοητό τρόπο, εάν οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι ήδη εµφανείς από τις περιστάσεις:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, στον
βαθµό που ενδείκνυται σε σχέση µε το µέσο και τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες,
β) την ταυτότητα του προµηθευτή, όπως η εµπορική επωνυµία
του, τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστηµένος
και τον αριθµό του τηλεφώνου του,
γ) τη συνολική τιµή των αγαθών ή των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, ή αν, λόγω της φύσεως των αγαθών ή των υπηρεσιών, η τιµή δεν µπορεί ευλόγως
να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται
να υπολογιστεί η τιµή και, όπου τυγχάνει εφαρµογής, όλες τις
πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδροµείου
ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν µπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις,
δ) κατά περίπτωση, τις ρυθµίσεις για την πληρωµή, την παράδοση, την εκτέλεση, την προθεσµία εντός της οποίας ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά ή να
παράσχει την υπηρεσία και την πολιτική που εφαρµόζει ο προµηθευτής για την αντιµετώπιση των παραπόνων,
ε) επιπλέον της υπενθύµισης περί ύπαρξης της νόµιµης εγγύησης για την ανταπόκριση αγαθών, ψηφιακού περιεχοµένου και ψηφιακών υπηρεσιών, την υπενθύµιση περί ύπαρξης εξυπηρέτησης
µετά την πώληση και, κατά περίπτωση, την παροχή εµπορικών εγγυήσεων, µαζί µε τους σχετικούς όρους εφαρµογής,
στ) τη διάρκεια της σύµβασης, όπου τυγχάνει εφαρµογής, ή,
εάν η σύµβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόµατης παράτασης,
τους όρους για τη λήξη της σύµβασης,
ζ) κατά περίπτωση, τις δυνατότητες λειτουργίας, µαζί µε τα
ισχύοντα τεχνικά µέτρα προστασίας, αγαθών µε ψηφιακά στοιχεία,
ψηφιακού περιεχοµένου και ψηφιακών υπηρεσιών,
η) κατά περίπτωση, κάθε σχετική συµβατότητα και διαλειτουργικότητα αγαθών µε ψηφιακά στοιχεία, ψηφιακού περιεχοµένου
και ψηφιακών υπηρεσιών της οποίας ο προµηθευτής έχει γνώση
ή ευλόγως αναµένεται να έχει γνώση.
2. Η παρ. 1 ισχύει επίσης για συµβάσεις παροχής νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή καθορισµένη ποσότητα, παροχής
τηλεθέρµανσης ή παροχής ψηφιακού περιεχοµένου που δεν παρέχεται πάνω σε υλικό µέσο.
3. Η παρ. 1 δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις που αφορούν καθηµερινές συναλλαγές και που εκτελούνται αµέσως µόλις συναφθούν.
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4. Για συµβάσεις στις οποίες εφαρµόζεται το παρόν άρθρο µπορούν να προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις προσυµβατικής
ενηµέρωσης.»
Άρθρο 23
Κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 13α
του ν. 2251/1994
(άρθρα 13 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και 8β της Οδηγίας
93/13/ΕΟΚ - άρθρο 1, παρ. 5 και 6 του άρθρου 3, παρ. 13 του
άρθρου 4 της Οδηγίας 2161/2019/ΕΕ)
Στο άρθρο 13α του ν. 2251/1994 (Α’ 191), α) τροποποιούνται
αα) το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 ως προς την εξειδίκευση της
παραποµπής στις κείµενες διατάξεις, αβ) η περ. β’ της παρ. 2 ως
προς το πλαίσιο του επιβαλλόµενου προστίµου, καθώς και τα όρια
και τις προϋποθέσεις επιβολής προστίµου σε περίπτωση υποτροπής, β) προστίθενται παρ. 2α και παρ. 2β, γ) τροποποιείται η παρ.
3, προκειµένου γα) στο εισαγωγικό εδάφιο να προστεθεί η µη χορήγηση εγγράφων, γβ) στην περ. β) να προσαρµοσθεί το ύψος
του προστίµου, δ) τροποποιείται η παρ. 4, µε την κατάργηση της
εξουσιοδότησης για την παροχή δυνατότητας αναπροσαρµογής
των επιβαλλόµενων προστίµων, ε) αντικαθίσταται η παρ. 5, στ)
τροποποιείται η παρ. 6, προκειµένου στα) να προβλεφθεί αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος στην περίπτωση παραβάσεων
που διαπράττονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στβ) να τροποποιηθεί το δεύτερο εδάφιο ως προς την αρµοδιότητα παροχής
της σχετικής γνώµης και στγ) να καταργηθεί το τελευταίο εδάφιο,
ζ) προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 13α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13α
Κυρώσεις
1. Οι καταγγελίες των καταναλωτών εναντίον προµηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανοµέα που υποβάλλονται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, κοινοποιούνται, µε απόδειξη παραλαβής,
στον προµηθευτή, πωλητή, παραγωγό ή διανοµέα µε πρόσκληση
για απάντηση, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης
και της επίδοσης δια του ταχυδροµείου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο προµηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανοµέας
υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή µε άλλο σταθερό µέσο, στις
καταγγελίες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται από τη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία αρχίζει από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης.
2. Με την επιφύλαξη του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2021, Α’ 95)
και του ν. 4177/2013 (Α’ 173), περί κανόνων ρύθµισης της αγοράς
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, σε βάρος των προµηθευτών,
πωλητών, παραγωγών ή διανοµέων που παραβαίνουν τις διατάξεις
του παρόντος νόµου επιβάλλεται, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως, µια ή περισσότερες από τις
παρακάτω κυρώσεις:
α) σύσταση για συµµόρφωση εντός οριζόµενης προθεσµίας,
άρση της προσβολής και παράλειψή της στο µέλλον ή, αν ο προµηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανοµέας έχει ήδη συµµορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής
στο µέλλον,
β) πρόστιµο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα
εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Αν εντός της
τελευταίας πενταετίας πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίµου έχουν εκδοθεί σε βάρος του ίδιου προµηθευτή,
πωλητή, παραγωγού ή διανοµέα περισσότερες από µία (1) αποφάσεις επιβολής προστίµου, για παραβάσεις είτε του παρόντος
νόµου είτε άλλων νόµων που παραπέµπουν για την επιβολή κυρώσεων στο παρόν άρθρο, το ανώτατο ύψος του προστίµου ορίζεται
σε τρία εκατοµµύρια ευρώ (3.000.000) ευρώ.
2α. Για την επιβολή κυρώσεων, λαµβάνεται υπόψη κατά περίπτωση κάθε άλλο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της υπόθεσης και ιδίως:
α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
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β) ενέργειες του πωλητή, προµηθευτή, παραγωγού ή διανοµέα
µε σκοπό τον µετριασµό ή την επανόρθωση της ζηµίας που υπέστησαν οι καταναλωτές,
γ) προηγούµενες παραβάσεις του πωλητή, προµηθευτή, παραγωγού ή διανοµέα,
δ) τα οικονοµικά οφέλη που αποκόµισε ή τις ζηµίες που απέφυγε ο πωλητής, προµηθευτής, παραγωγός ή διανοµέας λόγω
της παράβασης, εφόσον τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιµα, και
ε) οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον πωλητή, προµηθευτή, παραγωγό ή διανοµέα για την ίδια παράβαση σε άλλα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι
πληροφορίες σχετικά µε τις εν λόγω κυρώσεις είναι διαθέσιµες
µέσω του µηχανισµού που θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L
345).
2β. Όταν πρόκειται να επιβληθούν κυρώσεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2394, περί εκτεταµένων παραβάσεων ή εκτεταµένων παραβάσεων µε ενωσιακή διάσταση,
το µέγιστο ύψος του προστίµου είναι τουλάχιστον ίσο µε το τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του πωλητή,
προµηθευτή, παραγωγού ή διανοµέα στο ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος ή στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Εφόσον δεν υπάρχουν
πληροφορίες σχετικά µε τον ετήσιο κύκλο εργασιών του πωλητή,
προµηθευτή, παραγωγού ή διανοµέα, το µέγιστο ύψος του προστίµου είναι πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ.
3. Σε βάρος του προµηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανοµέα,
ο οποίος δεν απαντά σε καταγγελίες καταναλωτών σύµφωνα µε
την παρ. 1 ή δεν χορηγεί τα αιτούµενα έγγραφα, το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µπορεί να
προβεί σε:
α) σύσταση για συµµόρφωση εντός οριζόµενης προθεσµίας,
άρση της προσβολής και παράλειψή της στο µέλλον ή, αν ο προµηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανοµέας έχει ήδη συµµορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της
προσβολής στο µέλλον µε προειδοποίηση επιβολής προστίµου,
β) επιβολή προστίµου από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
4. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται κατά τις παρ. 2
και 3 εισπράττονται σύµφωνα µε το ν.δ. 356/1974 (Α’90), περί
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
5. Περίληψη των αποφάσεων, µε τις οποίες επιβάλλεται το
πρόστιµο των προηγούµενων παραγράφων, δηµοσιεύεται µε
κάθε πρόσφορο µέσο και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης,
εφόσον το ύψος του προστίµου είναι µεγαλύτερο από πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους του προστίµου σε περίπτωση υποτροπής. Η περίληψη περιλαµβάνει ιδίως
την επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιµο.
6. Αν οι παραβάσεις του παρόντος διαπράττονται από: α) πιστωτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και
οργανισµούς του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας, που
εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή β) εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον
παρόντα νόµο επιβάλλονται µετά από γνώµη της Τράπεζας της
Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση. Η
γνώµη αυτή παρέχεται µετά από σχετική αίτηση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή της
αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του δευτέρου εδαφίου της παρούσας, οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς
την ανωτέρω γνώµη.
7. Αν το αγαθό της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9δ είναι τρόφιµο, µε την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 178/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων, αρ-
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µόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 9θ και
του παρόντος άρθρου είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων
(Ε.Φ.Ε.Τ.).»
Άρθρο 24
Τροποποίηση του Παραρτήµατος του ν. 2251/1994
(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ - περ. β’
της παρ. 4 και παρ. 15 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2019/2161/ΕΕ)
Στο Παράρτηµα που προσαρτάται στον ν. 2251/1994 (Α’ 191)
α) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) τροποποιούνται βα) το νέο
τέταρτο εδάφιο του Τµήµατος Α’ του Παραρτήµατος, µε τίτλο
«Υπόδειγµα οδηγιών για την υπαναχώρηση - Δικαίωµα υπαναχώρησης» ως προς την απαλοιφή του φαξ, ως µέσου κοινοποίησης
και στοιχείου επικοινωνίας, ββ) το σηµείο 2 του Τµήµατος Α’ του
Παραρτήµατος, µε τίτλο «Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου», ως προς την απαλοιφή του φαξ, ως µέσου κοινοποίησης
και στοιχείου επικοινωνίας και ως προς την υποχρεωτική αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, βγ) η πρώτη
περίπτωση του Τµήµατος Β’ του Παραρτήµατος, ως προς την
απαλοιφή της αναγραφής του φαξ και ως προς την υποχρεωτική
αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και το
Παράρτηµα διαµορφώνεται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ Α’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύµβαση
εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε
εξήγηση.
Η προθεσµία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας. [1]
Στις περιπτώσεις της παρ. 1α του άρθρου 3ε ισχύει περίοδος υπαναχώρησης τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών.
Προκειµένου να ασκήσετε το δικαίωµα υπαναχώρησης, οφείλετε να µας [2] ενηµερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύµβαση µε µια ξεκάθαρη δήλωση,
όπως επιστολή που θα σταλεί µε ταχυδροµείο ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το συνηµµένο υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. [3]
Για να τηρήσετε την προθεσµία υπαναχώρησης, είναι αρκετό
να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσµία υπαναχώρησης.
Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύµβαση, θα σας επιστρέψουµε όλα τα χρήµατα που λάβαµε από εσάς, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουµένων των
συµπληρωµατικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή
να χρησιµοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιηµένο τρόπο παράδοσης που εµείς προσφέρουµε),
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων(14) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα που θα
πληροφορηθούµε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την
παρούσα σύµβαση. Θα εκτελέσουµε την ανωτέρω επιστροφή
χρηµάτων χρησιµοποιώντας το ίδιο µέσο πληρωµής που εσείς
χρησιµοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς
έχετε συµφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό, σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρηµάτων [4][5] [6].
Οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου:
[1.] Αναγράψτε ένα από τα ακόλουθα κείµενα που βρίσκονται
µεταξύ εισαγωγικών:
α) σε περίπτωση σύµβασης υπηρεσιών ή σύµβασης παροχής
νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή σε καθορισµένη

ποσότητα, παροχής τηλεθέρµανσης ή παροχής ψηφιακού περιεχοµένου µη παραδιδόµενου επί υλικού µέσου: «σύναψης της
σύµβασης.»
β) σε περίπτωση σύµβασης πώλησης: «που εσείς αποκτήσατε
ή ένας τρίτος διάφορος του µεταφορέα και υποδειχθείς από
εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.»
γ) σε περίπτωση σύµβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα από τον καταναλωτή µε µια παραγγελία και παραδιδόµενα χωριστά «που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος
του µεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική
κατοχή του τελευταίου αγαθού.»
δ) σε περίπτωση σύµβασης που αφορά την προµήθεια ενός
αγαθού αποτελούµενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεµάχια: «που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του µεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή
της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεµαχίου.»
ε) σε περίπτωση σύµβασης τακτικής προµήθειας αγαθών για
καθορισµένο χρονικό διάστηµα: «που εσείς αποκτήσατε ή ένας
τρίτος διάφορος του µεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού.»
[2.] Αναγράψτε το ονοµατεπώνυµό σας, τη γεωγραφική διεύθυνσή σας, τον αριθµό του τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας.
[3.] Εάν από την ιστοσελίδα σας προσφέρετε στον καταναλωτή τη δυνατότητα να συµπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικώς πληροφορίες για την υπαναχώρησή του από την παρούσα
σύµβαση, αναγράψτε τα ακόλουθα: «Μπορείτε επίσης από την
ιστοσελίδα µας [αναγράψτε διεύθυνση ιστοσελίδας] να συµπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγµα εντύπου
υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν
χρησιµοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουµε
χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό µέσο (π.χ. ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.»
[4.] Σε περίπτωση σύµβασης πώλησης µε την οποία δεν έχετε
προσφερθεί να συλλέξετε τα αγαθά σε περίπτωση υπαναχώρησης, αναγράψτε τα ακόλουθα: «Δικαιούµαστε να καθυστερήσουµε την επιστροφή χρηµάτων µέχρις ότου λάβουµε πίσω τα
αγαθά ή µέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε
πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο.»
[5.] Εάν ο καταναλωτής έλαβε αγαθά συνδεόµενα µε τη σύµβαση:
α) να αναγραφεί:
- «Θα συλλέξουµε εµείς τα αγαθά.» ή
- «Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εµάς ή στ ... [αναγράψτε ονοµατεπώνυµο και γεωγραφική διεύθυνση, εάν υπάρχει, του προσώπου που έχετε
εξουσιοδοτήσει να παραλάβει τα αγαθά], χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών
από την ηµέρα που µας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύµβαση. Η προθεσµία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν
στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14
ηµερών.»
β) να αναγραφεί:
- «Εµείς θα επιβαρυνθούµε µε τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών.»,
- «Εσείς θα επιβαρυνθείτε µε την άµεση δαπάνη επιστροφής
των αγαθών.»,
- Εάν, σε εξ αποστάσεως συναπτόµενη σύµβαση, δεν προσφέρεστε να επιβαρυνθείτε µε τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών
και τα αγαθά από τη φύση τους δεν µπορούν κανονικά να επιστραφούν ταχυδροµικώς: «Εσείς θα επιβαρυνθείτε µε την άµεση
δαπάνη επιστροφής των αγαθών, ύψους... ευρώ [αναγράψτε
ποσόν].» ή, εάν η δαπάνη επιστροφής των αγαθών ευλόγως δεν
µπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων: «Εσείς θα επιβαρυνθείτε µε την άµεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Η δαπάνη
αυτή εκτιµάται κατά µέγιστο όριο σε περίπου ... ευρώ [αναγράψτε ποσόν].», ή
- Εάν, σε εκτός εµπορικού καταστήµατος συναπτόµενη σύµβαση, τα αγαθά από τη φύση τους δεν µπορούν κανονικά να επιστραφούν ταχυδροµικώς και είχαν παραδοθεί στην κατοικία του
καταναλωτή τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης: «Εµείς θα
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συλλέξουµε τα αγαθά µε δική µας δαπάνη.» και
γ) να αναγραφεί: «Εσείς φέρετε ευθύνη µόνο για οποιαδήποτε
µείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισµό που δεν
ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.».
[6.] Σε περίπτωση σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών ή την
παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν
διατίθενται προς πώληση σε περιορισµένο όγκο ή σε καθορισµένη ποσότητα, ή παροχής τηλεθέρµανσης, αναγράψτε τα ακόλουθα: «Εάν εσείς ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών ή
η παροχή νερού/φυσικού αερίου/ηλεκτρικής ενέργειας/τηλεθέρµανσης [να διαγραφούν οι περιττές µνείες] στη διάρκεια της
προθεσµίας υπαναχώρησης, υποχρεούστε να µας καταβάλετε,
σε σύγκριση µε την πλήρη κάλυψη της σύµβασης, ποσόν που
αναλογεί στα όσα σας παρέσχαµε µέχρι να µας δηλώσετε ότι
υπαναχωρείτε από την παρούσα σύµβαση.».
ΤΜΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
(συµπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο µόνο
εάν επιθυµείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύµβαση)
- Προς [ο προµηθευτής οφείλει να αναγράψει εδώ το όνοµά
του, τη γεωγραφική του διεύθυνση και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του]:
- Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούµε (*) µε την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούµε (*) από τη σύµβαση µου/µας (*) πώλησης
των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας
(*)
- Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις
(*)
- Όνοµα καταναλωτή(-ών)
- Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)
- Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (µόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
- Ηµεροµηνία
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 25
Ψυχική υγεία των ανήλικων καταναλωτών Τροποποίηση άρθρου 7α του ν. 2251/1994
Στην παρ. 4α άρθρου 7α του ν. 2251/1994 (Α’ 191) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4α διαµορφώνεται ως εξής:
«4α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις της παρ. 4,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων της παρ. 5. Με την ίδια απόφαση µπορούν να προβλέπονται
οι κυρώσεις για παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και
να καθορίζονται τα όργανα διενέργειας ελέγχων και τα όργανα
επιβολής των κυρώσεων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 26
Αδειοδότηση µεταποιητικών δραστηριοτήτων εντός της
Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους - Τροποποίηση
άρθρου 9 του ν. 1198/1981
Στο άρθρο 9 του ν. 1198/1981 (Α’ 238), προστίθεται παρ. 6Α
ως εξής:
«6Α. Αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή για την άσκηση των µεταποιητικών δραστηριοτήτων επί του εδαφικού τµήµατος του Αγίου
Όρους, κατά παρέκκλιση της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν.
3982/2011 (Α’ 143), ορίζεται το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου
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Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την εξαίρεση των αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 44
του π.δ. 132/2017 (Α’ 160). Για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης ή της έγκρισης λειτουργίας ή για την υποβολή γνωστοποίησης, προηγείται η σύµφωνη γνώµη της Ιεράς Κοινότητος του
Αγίου Όρους και του Κέντρου Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής
Κληρονοµίας. Η αρµοδιότητα της εποπτείας της τήρησης των
όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των ως άνω δραστηριοτήτων ασκείται από το Κέντρο Διαφυλάξεως της Αγιορείτικης Κληρονοµίας.»
Άρθρο 27
Διευκόλυνση της λειτουργίας των δευτεροβάθµιων
συνδικαλιστικών οργάνων (οµοσπονδιών)
των πωλητών λαϊκών αγορών - Τροποποίηση
παρ. 8 άρθρου 23 του ν. 4849/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021
(Α’ 207) τροποποιείται, µε την διαγραφή των λέξεων «δύναται να»
και η παρ. 8 του άρθρου 23 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των δευτεροβάθµιων
συνδικαλιστικών οργάνων (οµοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών
αγορών, πέραν του ηµερήσιου τέλους, συνεισπράττεται και συνδροµή υπέρ των οργάνων αυτών. Το ποσό της συνδροµής δεν
αποτελεί δηµόσιο έσοδο ή ανταποδοτικό τέλος ή έσοδο του
φορέα λειτουργίας και εισπράττεται πέραν του ηµερήσιου τέλους. Η απόδοσή του στις δικαιούχες οργανώσεις γίνεται µε σεβασµό στην ανεξαρτησία τους από τους φορείς λειτουργίας.
Έως την πρώτη εβδοµάδα του Δεκεµβρίου, εκάστου έτους, µε
ισχύ το επόµενο έτος, οι ενδιαφερόµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το επιθυµούν, καταθέτουν στους φορείς λειτουργίας αίτηση για την εφαρµογή της παρούσας, στην οποία
περιλαµβάνονται η απόφαση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα
µε το καταστατικό της οργάνωσης για το ύψος της συνδροµής,
ο κατάλογος των πρωτοβάθµιων φορέων µελών τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα πρωτοβάθµια
αυτά όργανα. Το ποσό της συνδροµής, που εισπράττεται µε τη
διαδικασία της παρούσας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε
τοις εκατό (5%) του ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους. Οι πωλητές που δεν είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων, µελών των
οµοσπονδιών, µε αίτησή τους στον φορέα λειτουργίας, δεν καταβάλλουν την ανωτέρω αναφερόµενη συνδροµή.»
Άρθρο 28
Αρµοδιότητα για την έκδοση, χορήγηση, µεταβίβαση
και την ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Τροποποίηση άρθρου 26 του ν. 4849/2021
Στο άρθρο 26 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), α) καταργούνται οι
περ. δ’ και ζ’ της παρ. 2, β) προστίθεται περ. ιβ’ στην παρ. 2, γ)
προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 26 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 26
Αρµόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας
των λαϊκών αγορών
1. Αρµόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, και
φορείς λειτουργίας τους, είναι οι δήµοι της χώρας εντός των
ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν. Ειδικά για τη λειτουργία
των λαϊκών αγορών που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρµόδιες αρχές ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
2. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις λαϊκές αγορές
που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν εντός των ορίων
τους, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη µετακίνηση, την επέκταση
και τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 27, καθώς και την εύρυθµη λειτουργία τους,
και ιδίως την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και µετά
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το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,
β) την έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, µε τον
οποίο ρυθµίζεται κάθε σχετικό ζήτηµα µε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, που δεν ορίζεται µε τον παρόντα νόµο, και ιδίως το
ύψος του ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους και ο τρόπος καταβολής του,
γ) την καταχώρηση για κάθε λαϊκή αγορά στο Ο.Π.Σ.A.Α., των
ακόλουθων στοιχείων:
γα) της απόφασης ίδρυσης, µετακίνησης ή επέκτασης της λαϊκής αγοράς,
γβ) του Κανονισµού Λειτουργίας λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 28, και
γγ) του τοπογραφικού διαγράµµατος της λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 25,
δ) (καταργείται),
ε) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή
σε λαϊκή αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 21, και τη σχετική ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή,
στ) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης υποβοήθησης
πωλητή και πρόσληψης υπαλλήλου, για το σύνολο των λαϊκών
αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο πωλητής, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 22, και την ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ζ) (καταργείται),
η) την προσθήκη στους καταστατικούς σκοπούς υφιστάµενων
κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νοµικών προσώπων
των Ο.Τ.Α. του τρόπου υλοποίησης µίας ή περισσοτέρων αρµοδιοτήτων της αρµόδιας αρχής σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον ν. 3852/2010
(Α’ 87), και τη συµµετοχή αυτών σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, σε διακρατικές και διαπεριφερειακές
δράσεις µε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό περιεχόµενο,
συναφές µε τον χώρο των λαϊκών αγορών,
θ) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το µάρκετινγκ προϊόντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύµπραξη µε άλλους δηµόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς,
ι) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της καθαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης, της διαγράµµισης και άλλων αντίστοιχων καθηκόντων,
ια) την προσθήκη πωλούµενων προϊόντων στη λαϊκή αγορά και
ιβ) την αµοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στην ίδια λαϊκή αγορά, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρο 20.
3. Οι Περιφέρειες είναι, σε κάθε περίπτωση, αρµόδιες, για:
α) την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και
θέσεων στις λαϊκές αγορές,
β) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση των νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή
αγορά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 14 έως 17, και τη
σχετική ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
γ) τη µεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης πωλητή, για το σύνολο των λαϊκών αγορών στις οποίες
δραστηριοποιείται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19, και
τη σχετική ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α..
Αρµόδια για τις περ. β’ και γ’ είναι η περιφέρεια που εξέδωσε
την άδεια ή, αν η άδεια εκδόθηκε από δήµο, η περιφέρεια στα
όρια της οποίας ανήκει ο δήµος ή η Περιφέρεια Αττικής αν η
άδεια εκδόθηκε από τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά, ή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αν η άδεια εκδόθηκε από τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.»
Άρθρο 29
Νοµοτεχνική διόρθωση παραποµπής Τροποποίηση περ. γ’ άρθρου 28 του ν. 4849/2021
Στην περ. γ’ του άρθρου 28 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), περί Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, ο αριθµός «10», αντικαθίσταται από τον αριθµό «29».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 30
Ιδεατό στερεό - Τροποποίηση άρθρου 11
του ν. 4067/2012
Η περ. λγδ’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (Α’
79) τροποποιείται, α) µε την προσθήκη νέου τρίτου εδαφίου,
β) µε την αναφορά στο τελευταίο εδάφιο του ν. 4858/2021 (Α’
220), µε τον οποίο καταργήθηκε ο
ν. 3028/2002 (Α’ 153) και
η περ. λγδ’ της παρ. 6 του άρθρου 11 διαµορφώνεται ως εξής:
«λγδ. Οι στεγασµένοι χώροι στάθµευσης που απαιτούνται
κατά τις οικείες διατάξεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών του
κτιρίου και οι απαραίτητες για τη λειτουργία των χώρων αυτών
εγκαταστάσεις (υπέργεια γκαράζ), εφόσον υλοποιούνται εντός
της επιτρεπόµενης κάλυψης και µέχρι ύψος που δεν υπερβαίνει
το 10% του συνολικού ύψους τους. Για την κατασκευή ψηλών
κτιρίων µπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις
των άρθρων 13 και 14, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να
ορίζεται ότι στα ψηλά κτίρια δεν εφαρµόζεται το παρόν για το
ιδεατό στερεό. Σε περίπτωση που τα κτίρια αυτά βρίσκονται
εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή
άλλης προστατευόµενης περιοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του
ν. 4858/2021 (Α’ 220), απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
Άρθρο 31
Κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης Εξουσιοδοτική ρύθµιση - Τροποποίηση άρθρου 13
του ν. 4067/2012
Στο άρθρο 13 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) προστίθεται παρ. 4 ως
εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µπορούν να καθορίζονται κριτήρια χαρακτηρισµού κτιρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Στην περίπτωση αυτή, µε την
απόφαση και τη διαδικασία της παρ. 3 διενεργείται ο χαρακτηρισµός του κτηρίου ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης µε βάση
ένα ή περισσότερα κριτήρια της απόφασης του πρώτου εδαφίου
και εγκρίνεται το ύψος της χορηγούµενης παρέκκλισης.»
Άρθρο 32
Κατασκευές πάνω από το µέγιστο ύψος Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4067/2012
Στο άρθρο 19 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) προστίθεται παρ. 4 ως
εξής:
«4. Στα ψηλά κτίρια της παρ. 97 του άρθρου 2, πάνω από το
µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος επιτρέπονται:
α. Μέχρι έξι (6) µέτρα πάνω από το µέγιστο ύψος:
αα. Οι κατασκευές της παρ. 2, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα σε αυτήν. Ειδικά ως προς την περ. γ’ της παρ. 2, οι επιτρεπόµενες εντός των έξι (6) µέτρων κατασκευές περιλαµβάνουν
και την απόληξη των κλιµακοστασίων µε στάση ανελκυστήρα
στον τελευταίο όροφο ή στο δώµα, τα φρεάτια ανελκυστήρων
και τα µηχανοστάσια ανελκυστήρων, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.
αβ. Κατασκευές και εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για
τη συντήρηση και τον καθαρισµό των ψηλών κτιρίων, καθώς και
για λόγους ασφαλείας.
αγ. Κατασκευές αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσµατα).
αδ. Αρχιτεκτονικά και διακοσµητικά πετάσµατα περιµετρικά
του δώµατος του κτιρίου, συνδεόµενα µε τις όψεις του.
β. Χωρίς περιορισµό ύψους:
βα. Οι κατασκευές και εγκαταστάσεις των περ. α’ και β’ της
παρ. 3.
ββ. Σηµάνσεις ασφαλείας, εφόσον κρίνονται απαραίτητες από
τις αρµόδιες υπηρεσίες.»
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Άρθρο 33
Προέγκριση οικοδοµικής άδειας - Προσωρινές
κατασκευές και εργασίες - Τροποποίηση άρθρου 5
του ν. 4062/2012
Στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), α) τροποποιείται η παρ.
1 αα) στο δεύτερο εδάφιο, µε την απαλοιφή της αναφοράς στις
προθεσµίες του ν. 4495/2017 (Α’ 167), αβ) στο έκτο εδάφιο µε
την προσθήκη της διαδικασίας έκδοσης προέγκρισης οικοδοµικών αδειών, αγ) µε την προσθήκη νέων εδαφίων, έβδοµου,
όγδοου, ένατου και δέκατου, β) προστίθενται παρ. 6Α και 11 και
το άρθρο 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Οικοδοµικές άδειες
1. Για όλες τις οικοδοµικές εργασίες εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά απαιτείται
η έκδοση
άδειας κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167), και κατά
τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των
όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται στο από 11.12.2020
Γενικό Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας στο πλαίσιο του
έργου «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού Αγίου Κοσµά» µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού και των εταιρειών: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε.» και β) «LAMDA DEVELOPMENT S.A.». Οι άδειες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 ύστερα από υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον έχοντα νόµιµο δικαίωµα. Η
αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις µελέτες που ορίζονται στον ν. 4495/2017 ή µετά από την έκδοση
της απόφασης της παρ. 2 του παρόντος, από τα ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και τις µελέτες που ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση.
Οι προεγκρίσεις οικοδοµικών αδειών εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπογραφικό διάγραµµα ελέγχεται και θεωρείται από το Γραφείο Ελληνικού κατά
παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 35
του ν. 4495/2017. Η προέγκριση οικοδοµικής άδειας ισχύει για
τρία (3) έτη και η διαδικασία για την έκδοσή της είναι η ακόλουθη:
α. Το Γραφείο Ελληνικού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και µελέτες εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την
υποβολή τους, διατυπώνοντας αιτιολογηµένα άπαξ εντός της
ίδιας προθεσµίας παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο,
β. ο διαχειριστής της αίτησης ή ο υπεύθυνος µηχανικός προβαίνουν άπαξ σε απαιτούµενες συµπληρώσεις ή διορθώσεις
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση των
παρατηρήσεων,
γ. η προέγκριση εκδίδεται εντός είτε της προθεσµίας της περ.
α’ είτε αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την υποβολή των συµπληρώσεων ή διορθώσεων της περ. β’. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσµίας, η προέγκριση
θεωρείται χορηγηθείσα.
Η αναθεώρηση της προέγκρισης είναι υποχρεωτική, µόνο εάν
τα πολεοδοµικά µεγέθη κάλυψης, δόµησης, όγκου ή ύψους µεταβάλλονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%)
σε σχέση µε τα υποβληθέντα διαγράµµατα. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017.
Εφόσον απαιτείται, κατά τις κείµενες διατάξεις, γνωµοδότηση
Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των αρχιτεκτονικών µελετών που
υποβάλλονται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, αυτή παρέχεται από το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13
του ν. 4495/2017.
Οι αρµοδιότητες της έγκρισης των υψοµετρικών µελετών
οδών για τις εργασίες αυτές ασκούνται από το αρµόδιο όργανο
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Προς τον σκοπό
αυτόν, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδοµών του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σχετική αίτηση, συνο-
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δευόµενη από:
α) πινακίδες σε κλίµακα 1:500 των πολεοδοµικών µελετών και
των µελετών έγκρισης χωρικής οργάνωσης,
β) διαγράµµατα υψοµετρικών µελετών σε κλίµακα
1:1000/1:100 και
γ) τεύχος στοιχείων πολυγωνοµετρίας, στοιχείων χωροσταθµικού δικτύου, συντεταγµένων κορυφών οικοδοµικών τετραγώνων και αξονοδιασταυρώσεων.
Η έγκριση της υψοµετρικής µελέτης παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Εφόσον υπάρχει εγκεκριµένη υψοµετρική
µελέτη, οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας, χορηγούνται από την υπηρεσία του άρθρου 6
εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Με την
πάροδο της προθεσµίας άπρακτης, η βεβαίωση θεωρείται χορηγηθείσα.
1.α. Για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και µέχρι την αποπεράτωση του οδικού δικτύου που έχει εγκριθεί µε τις διοικητικές
πράξεις των άρθρων 2 και 3, η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων διενεργείται από και προς το υφιστάµενο εγκεκριµένο οδικό δίκτυο στα όρια του Μητροπολιτικού Πόλου µέσω
προσωρινών συνδέσεων εντός του Πόλου. O τρόπος σύνδεσης
των εγκαταστάσεων µε το εγκεκριµένο οδικό δίκτυο αποτυπώνεται σε µελέτη, η οποία εγκρίνεται από το Τµήµα Μητροπολιτικού
Σχεδιασµού Αθήνας - Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από
αίτηση του ενδιαφεροµένου. Οι εργασίες που απαιτούνται για
την υλοποίηση των παραπάνω µελετών, όπως περιφράξεις, µικρής έκτασης επισκευές και συµπληρώσεις του υφιστάµενου
οδικού δικτύου, κοπή δέντρων και φωτισµός, εγκρίνονται συνολικά για όλη την έκταση στην οποία υλοποιούνται, ή και τµηµατικά κατ’ επιλογή του ενδιαφερόµενου, από το Γραφείο
Ελληνικού, το οποίο εκδίδει την αντίστοιχη έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ανεξαρτήτως προϋπολογισµού. Η τελική
σύνδεση των εγκαταστάσεων µε το εγκεκριµένο οδικό δίκτυο του
Πόλου, οµοίως, αποτυπώνεται σε µελέτη, η οποία συντάσσεται
µετά από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης του
ανεξάρτητου µηχανικού του άρθρου 6Α και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του δευτέρου εδαφίου. Οι ως άνω µελέτες µπορούν να
είναι ενιαίες για περισσότερες από µία εγκαταστάσεις και αναθεωρούνται στο σύνολό τους ή τµηµατικά. Το β.δ. 465/1970 (Α’
150) δεν εφαρµόζεται.
1.β. Μέχρι την αποπεράτωση των δικτύων υποδοµών που
έχουν εγκριθεί µε τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3,
όπως ιδίως, των δικτύων κοινής ωφέλειας, η σύνδεση των κτισµάτων, κατασκευών και εν γένει εγκαταστάσεων διενεργείται
σε προσωρινά δίκτυα, υφιστάµενα ή µη, εντός ή εκτός του
Πόλου. O σχεδιασµός των προσωρινών δικτύων και η σύνδεση
των ως άνω εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα αυτά αποτυπώνονται
σε µελέτη, η οποία εγκρίνεται από τον αρµόδιο φορέα του αντίστοιχου δικτύου µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. H ως άνω
µελέτη µπορεί να είναι ενιαία για περισσότερες εγκαταστάσεις
και αναθεωρείται στο σύνολό της ή τµηµατικά.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται υστέρα από εισήγηση του
Γραφείου Ελληνικού και γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας και η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και µελέτες για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών, ειδική διαδικασία ελέγχου, καθώς
και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενηµέρωσης των φακέλων των οικοδοµικών αδειών στις περιοχές της παρ. 1, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων.
3.α. Κτίρια και εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά, δύνανται να κατεδαφίζονται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Η
έκδοση των αδειών κατεδάφισης γίνεται ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου στο Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6.
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β. Για την έκδοση της άδειας κατεδάφισης απαιτούνται αποκλειστικά τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε τα στοιχεία του προς κατεδάφιση κτιρίου, δήλωση αναθέσεως αναλήψεως και φύλλο ελέγχου.
- Τεχνική έκθεση του κτιρίου.
- Διάγραµµα του κτιρίου σε κατάλληλη κλίµακα.
- Σκαριφηµατική τοµή κάτοψης του κτιρίου.
- Φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου.
- Δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης µελετητών/επιβλεπόντων.
- Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφορών υπέρ
του Δηµοσίου, του οικείου δήµου και του e-ΕΦΚΑ.
- Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµολόγιο, που
αφορά στην καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής των µελετητών/επιβλεπόντων µηχανικών, καθώς και στον Φόρο Εισοδήµατος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής.
γ. Η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητικών που ορίζονται
στην περ. β’, έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της
και αναθεωρείται µε την ίδια διαδικασία µε την οποία εκδίδεται.
4. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο
πλαίσιο έκδοσης των οικοδοµικών αδειών για τα έργα του Μητροπολιτικού Πόλου και ειδικότερα στις περιπτώσεις έκδοσης
απόφασης του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσµίας δέκα
(10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασής
του, κατά το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ’ της περ. β’ της
παρ. 2 του άρθρου 3 και το δεύτερο εδάφιο της περ. δ’ της παρ.
3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Μετά από την άπρακτη
παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, η διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προβλέπεται στην υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 2 άρθρου 3 και στην
περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 συνεχίζεται
χωρίς κώλυµα.
5. Οι άδειες για εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν εντός
των ζωνών ανάπτυξης, όπως αυτές καθορίζονται µε τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, καθώς και εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, δύνανται να εκδίδονται τµηµατικά για µία ή περισσότερες κτιριακές ενότητες.
Στην περίπτωση αυτήν, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για
την έκδοση των αδειών, σύµφωνα µε το Τµήµα Β’του
ν.
4495/2017 προσαρµόζονται στην κατάλληλη κλίµακα, ώστε να
καλύπτουν την ή τις αντίστοιχες κτιριακές ενότητες.
6. Για την εκτέλεση των κατασκευών και εγκαταστάσεων που
βρίσκονται εκτός των κτιριακών ενοτήτων των ζωνών ανάπτυξης
και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής δεν
απαιτείται η έκδοση άδειας. Προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών είναι η έγκριση σχετικής µελέτης, η οποία
υποβάλλεται στο Γραφείο Ελληνικού και συνοδεύεται από τα
ακόλουθα έγγραφα:
α) τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι προς εκτέλεση εργασίες,
β) µελέτη προσβασιµότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, και
γ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αρµόδιος µηχανικός επιβεβαιώνει την τήρηση όλων των γενικών και ειδικότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας για την κατασκευή, χρήση
και λειτουργία των ανωτέρω κατασκευών και εγκαταστάσεων.
Το Γραφείο Ελληνικού εγκρίνει τις σχετικές µελέτες εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή τού φακέλου, σε περίπτωση δε άπρακτης παρόδου της σχετικής προθεσµίας, οι
µελέτες θεωρούνται εγκεκριµένες.
6Α. Για τις προσωρινές κατασκευές εντός των κτιριακών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και
των ζωνών ανάπτυξης απαιτείται έγκριση τοποθέτησης, η οποία
χορηγείται από το Γραφείο Ελληνικού, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση στατικής επάρκειας ή στατική µελέτη.
β) Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το δικαίωµα χρήσης της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έκτασης επί της οποίας πρόκειται να τοποθετηθεί η προσωρινή
κατασκευή.
γ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος ή άλλο διάγραµµα,
µε την υπό κλίµακα σκαριφηµατική αποτύπωση των εγκαταστάσεων, όπως θέση, διαστάσεις, αποστάσεις.
δ) Κάτοψη, τοµή και όψεις σε κατάλληλη κλίµακα.
ε) Τεχνική έκθεση, η οποία περιγράφει τον σκοπό, τη διάρκεια
τοποθέτησης και τα υλικά κατασκευής της προσωρινής κατασκευής, όπως µεταλλικός σκελετός, ξηρή δόµηση.
7. Η έκδοση αδειών του ν. 4495/2017 είναι δυνατή και για οικόπεδα των περιοχών προς πολεοδόµηση και κτιριακές ενότητες
των ζωνών ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου
και Αναψυχής, για τα οποία έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις, οι οποίες επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης κατά την παρ.
2 του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), ακόµη και αν δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης βάσει των πράξεων
αυτών. Στην περίπτωση αυτήν, η ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης βεβαιώνεται κατά τη διαδικασία ελέγχου των εργασιών βάσει των νέων αδειών του
ν. 4495/2017, και
ειδικότερα:
α) Για τα έργα των κατηγοριών Β’ και Γ’ της παρ. 3 άρθρου 44
του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου από
τον ελεγκτή δόµησης, και
β) για τα έργα της κατηγορίας Α’ της παρ. 3 του άρθρου 44
του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του ενός και τελικού ελέγχου από τον ελεγκτή δόµησης.
Κατά τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου, ο ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι έχει εκδοθεί από το Γραφείο Ελληνικού το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) του άρθρου 47 του ν.
4495/2017 για την άδεια κατεδάφισης του αντίστοιχου οικοπέδου
ή της κτιριακής ενότητας. Η µη προσκόµιση του Π.Ε.Κ. από τον
φορέα υλοποίησης για το οικόπεδο ή την κτιριακή ενότητα συνιστά παράβαση, την οποία ο ελεγκτής αποτυπώνει στο πόρισµα
ελέγχου της νέας άδειας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 4495/2017.
8. Για την έκδοση των αδειών της παρ. 7, τα κτίσµατα και οι
κατασκευές που περιλαµβάνονται στις άδειες κατεδάφισης θεωρούνται ως ήδη κατεδαφισθέντα.
9. Για την έκδοση των αδειών του παρόντος αρκεί η υποβολή
συµβολαιογραφικής δήλωσης περί δέσµευσης των απαιτούµενων χώρων στάθµευσης και αποδεικτικού υποβολής της προς
µεταγραφή ή καταχώριση στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηµατολογικό γραφείο. Το πιστοποιητικό µεταγραφής ή καταχώρισης της συµβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά
σε εφαρµογή προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης, η δε υποβολή του βεβαιώνεται από τον
ελεγκτή δόµησης ως εξής:
α) Για τα έργα των κατηγοριών Β’ και Γ’ της παρ. 3 του άρθρου
44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου,
και
β) για τα έργα της κατηγορίας Α’ της παρ. 3 του άρθρου 44
του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του ενός και τελικού ελέγχου.
Η µη υποβολή του παραπάνω πιστοποιητικού συνιστά παράβαση, την οποία ο ελεγκτής αποτυπώνει στο πόρισµα ελέγχου
της νέας άδειας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46
του ν. 4495/2017.
10. Για την έκδοση των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28
του ν. 4495/2017 επί των εγκαταστάσεων (κτιρίων και εν γένει
κτισµάτων και κατασκευών), οι οποίες έχουν ήδη χαρακτηριστεί
ή χαρακτηρίζονται µεταγενέστερα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ως διατηρούµενες, υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρµογή προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης, φάκελος αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης, ο οποίος περιλαµβάνει:
α) κατόψεις αποτύπωσης των ορόφων,
β) τοµή, και
γ) φωτογραφίες όψεων.
Ο φάκελος αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης αντικαθιστά τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. ε’ της παρ. 5 του
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άρθρου 35, την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 και την περ.
στ’ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017.
11. Οι προσωρινές εργασίες, καθώς και οι κατασκευές και εργασίες της παρ. 2 του άρθρου 29 και του άρθρου 30 του ν.
4495/2017, οι οποίες εκτελούνται για την υλοποίηση των έργων
υποδοµής ή καλύπτουν εργοταξικές απαιτήσεις ή απαιτούνται
για τη συµµόρφωση µε τους περιβαλλοντικούς όρους των κοινών
αποφάσεων του άρθρου 3 ή επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ν. 4858/2021 (Α’ 220), εγκρίνονται από το Γραφείο Ελληνικού. Προς τον σκοπό αυτόν, ο ενδιαφερόµενος
υποβάλλει:
α. Τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι προς εκτέλεση εργασίες, και
β. σχέδιο και φάκελο ασφάλειας και υγείας του έργου.
Η έγκριση του Γραφείου Ελληνικού, η οποία δύναται να είναι
ενιαία για περισσότερα τµήµατα του Μητροπολιτικού Πόλου, χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.»
Άρθρο 34
Ύπαρξη προσώπου - Οδικό δίκτυο - Κυκλοφοριακές
συνδέσεις - Τροποποίηση άρθρου 5α του ν. 4062/2012
Στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012 (Α’ 70), α) τροποποιείται η παρ.
7, µε τη ρητή αναφορά όχι µόνο της αρτιότητας αλλά και της οικοδοµησιµότητας των οικοπέδων ή γηπέδων, β) προστίθενται
νέες παρ. 10 και 11 και το άρθρο 5Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Ειδικές ρυθµίσεις για τον Μητροπολιτικό
Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσµά
1. Η λειτουργία των κύριων τουριστικών καταλυµάτων των
υποπερ. αα’ και εε’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014 (Α’ 155) επιτρέπεται και στα ψηλά κτίρια, κατά την έννοια της παρ. 97 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου
Κοσµά. Το ελάχιστο ποσοστό της επιφάνειας των τουριστικών
καταλυµάτων ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) επί της συνολικής δόµησης του ψηλού κτιρίου. Για τον σκοπό αυτόν, στα
καταλύµατα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η κατά τις οικείες
διατάξεις σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών µε ανεξάρτητη είσοδο
επί της ανωδοµής των κτιρίων και λειτουργική αυτοτέλεια, σύµφωνα µε τις λοιπές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας των αντίστοιχων τουριστικών καταλυµάτων. Όταν δε,
η µερική δέσµευση του κτιρίου για τη λειτουργία του τουριστικού
καταλύµατος γίνεται ανά ορόφους του κτιρίου και όχι καθ’ ύψος
του κτιρίου, πέραν της απαιτούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω
λειτουργικής αυτοτέλειας, οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές για
τη λειτουργία του τουριστικού καταλύµατος πρέπει να τηρούνται
υποχρεωτικά για το σύνολο του κτιρίου.
2. α. Η παιδική χαρά, που κατασκευάζεται εντός της κτιριακής
ενότητας Α1 του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»
ή και θυγατρικών αυτής εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, τα ως άνω
νοµικά πρόσωπα λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ασφαλή λειτουργία της εν λόγω παιδικής χαράς.
β. Σε περίπτωση που η έναρξη κατασκευής ή και λειτουργίας
της εν λόγω παιδικής χαράς λάβει χώρα πριν από τη µεταβίβαση των µετοχών που προβλέπεται
στο άρθρο 2 της από
14.11.2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την
απόκτηση του εκατό τοις εκατό (100%) του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ως αυτή τροποποιήθηκε µε την
από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύµβαση και κυρώθηκε µε τον ν.
4422/2016 (Α’ 181), η παιδική χαρά λειτουργεί υπό την ευθύνη
του Αγοραστή ή/και του Εγγυητή, όπως οι τελευταίοι ορίζονται
στη ΣΑΜ, η δε αίτηση της περ. δ’ της παρούσας υποβάλλεται
από τα πρόσωπα αυτά.
γ. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων της παρούσας, ως προς τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές
για τη λειτουργία της ανωτέρω παιδικής χαράς, τα όργανα και
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τη διαδικασία αδειοδότησης και
ελέγχου της, καθώς και τη
διαδικασία συντήρησής της, εφαρµόζεται αναλογικά η υπ’ αριθµ.
28492/11.5.2009 (Β’ 931) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
δ. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουργίας της
παιδικής χαράς από την κατά τόπον αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου
Παιδικών Χαρών, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της υπ’ αριθµ.
28492/11.5.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, υποβάλλεται αίτηση από τα πρόσωπα της περ. α’ της παρούσας στο
Γραφείο Ελληνικού. Η τεχνική έκθεση, που προβλέπεται στην
παρ. 1 και στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 9 της εν λόγω απόφασης, συντάσσεται από µηχανικό της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του
Γραφείου Ελληνικού.
ε. Η παιδική χαρά µπορεί να επεκτείνεται και εκτός της κτιριακής ενότητας Α1, εντός των ορίων της χωρικής Ενότητας Α’ «Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών», οπότε εφαρµόζονται
αναλογικά οι περ. α’ έως δ’.
3. Η δαπάνη της µελέτης, κατασκευής και εκτέλεσης των αναγκαίων για την ανάπτυξη των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έργων υποδοµής, καθώς και των
συνοδών αυτών έργων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά βαρύνει τους φορείς υλοποίησης της παρ. 1
του άρθρου 6A. Η εκπόνηση των µελετών, η προµήθεια του εξοπλισµού και η εκτέλεση των σχετικών έργων γίνονται από πρόσωπα της επιλογής των φορέων υλοποίησης. Οι µελέτες που θα
εκπονηθούν προς τον σκοπό αυτόν, θεωρούνται από τους διαχειριστές των αντίστοιχων δικτύων, εφόσον τηρούνται ο σχεδιασµός, οι προδιαγραφές, οι τυποποιήσεις και οι οδηγίες των
διαχειριστών. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου.
4. Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου και των ζωνών ανάπτυξης επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων, κατά την έννοια της
παρ. 62 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), για τον διαχωρισµό δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόµη και εντός του
ίδιου γηπέδου.
5.α. Για την οριοθέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά επιτρέπεται η κατασκευή προσωρινής περίφραξης ασφαλείας περιµετρικά της συνολικής έκτασης κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει σε όλη την έκταση ή σε τµήµατα αυτής και πρόσθετες κατασκευές, όπως ιδίως ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις φωτισµού και συστηµάτων ασφαλείας, καθώς και
εργοταξιακά κτίσµατα και εγκαταστάσεις.
β. Η άδεια για την εκτέλεση των εργασιών περίφραξης, η
οποία µπορεί να εκδίδεται και τµηµατικά, χορηγείται από το Γραφείο Ελληνικού, στο οποίο υποβάλλονται σε έγχαρτη µορφή τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) αίτηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή του Αγοραστή ή
του Εγγυητή, όπως αυτοί ορίζονται στη ΣΑΜ,
αβ) τεχνική έκθεση περιγραφής των εργασιών,
αγ) διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνονται οι εργασίες περίφραξης και πρόσθετων κατασκευών, στις οποίες αφορά η άδεια,
αδ) στατική µελέτη και µελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται,
αε) κατόψεις, ενδεικτικές όψεις και τοµές εγκαταστάσεων,
αστ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου,
όπου απαιτείται σύµφωνα µε το π.δ. 305/1996
(Α’ 212),
αζ) Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ), παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 2 του άρθρου 7 της
υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), µε εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση
έγκρισης Ατοµικού Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΑΣΕΔ) από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.),
αη) δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης µελετητών/ επιβλεπόντων,
αθ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφορών υπέρ
του Δηµοσίου, του οικείου δήµου και του e-ΕΦΚΑ,
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αι) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµολόγιο, που
αφορά στην καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής των µελετητών µηχανικών, καθώς και στον Φόρο Εισοδήµατος Μηχανικών
(ΦΕΜ) αυτής,
αια) µελέτη χρονικού προγραµµατισµού εκτέλεσης έργου, και
αιβ) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου
απαιτούνται.
γ. Η άδεια εκδίδεται από το Γραφείο Ελληνικού σε έγχαρτη
µορφή, έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνια και αναθεωρείται και ενηµερώνεται µε τη διαδικασία της περ. β’, η οποία εφαρµόζεται αναλογικά. Με την ολοκλήρωση αυτοτελών τµηµάτων των έργων
πραγµατοποιούνται καθαιρέσεις των αντίστοιχων περιφράξεων,
οι οποίες πιστοποιούνται από το Γραφείο Ελληνικού.
6. Για την κατάρτιση συµβολαιογραφικών εγγράφων µεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος ή σύστασης
διηρηµένης ιδιοκτησίας επί οικοπέδων ή γηπέδων του Μητροπολιτικού Πόλου, οι εγκαταστάσεις (κτίρια και εν γένει κτίσµατα και
κατασκευές), οι οποίες, κατά τον χρόνο κατάρτισης των ως άνω
εγγράφων, έχουν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέες, θεωρούνται
ως ήδη κατεδαφισθείσες. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν αποτυπώνονται στα διαγράµµατα που προσαρτώνται στις συµβολαιογραφικές πράξεις και δεν περιγράφονται σε αυτές, ούτε
προσαρτώνται δικαιολογητικά που προϋποθέτουν τα εν λόγω κτίσµατα ως υφιστάµενα. Η ευθύνη για τις εγκαταστάσεις παραµένει
στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» µέχρι την κατεδάφισή τους από
την τελευταία ή τους ειδικούς διαδόχους της, εκτός εάν συµφωνείται διαφορετικά στις σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις.
7. Η ύπαρξη προσώπου ως προϋπόθεση αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας των οικοπέδων ή γηπέδων που δηµιουργούνται
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά, εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε χώρο που χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3,
θεωρείται ότι συντρέχει από τον χρόνο περιέλευσης της κυριότητας του χώρου αυτού στο Ελληνικό Δηµόσιο.
8.α. Οι άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων,
εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Αγίου Κοσµά, µπορούν να εκδίδονται και τµηµατικά ανά εγκατάσταση ή και ως αυτοτελές τµήµα µεµονωµένης, κύριας ή συνοδής εγκατάστασης,
ενώ δύνανται να συµπεριλαµβάνουν και τον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο.
β. Στους χώρους αθλητικών συγκεντρώσεων οι αµιγώς αθλητικές δραστηριότητες καταλαµβάνουν τουλάχιστον το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εγκαταστάσεων. Στο υπόλοιπο
ποσοστό µπορεί να περιλαµβάνονται συνοδές χρήσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων µε τους αντίστοιχους διαδρόµους, όπως
χώροι Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώροι εκπαίδευσης, αθλητικοί ξενώνες, παιδότοπος,
εκθεσιακοί χώροι, καθώς και εµπορικές δραστηριότητες µε τους
αντίστοιχους διαδρόµους, ιδίως, καφέ, εστιατόρια, µαγειρεία,
µπουτίκ αθλητικών ειδών, εµπορικά καταστήµατα, χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.
9. Όταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, κτιρίων που περιλαµβάνουν κατοικίες, βρίσκονται σε πεζοδρόµους, ο αριθµός των θέσεων που αντιστοιχούν στη χρήση
κατοικίας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του διπλάσιου απαιτούµενου αριθµού για την εξυπηρέτηση των κατοικιών των κτιρίων
αυτών. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στη χρήση κατοικίας δεν µπορούν να περιλαµβάνονται σε σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας
χρήσης.
10. Για την έκδοση οικοδοµικών και λοιπών αδειών και εγκρίσεων εντός του Πόλου, η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων και η είσοδος και η έξοδος σταθµών αυτοκινήτων, καθώς και
χώρων στάθµευσης που κατασκευάζονται σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων υπ’ αριθµ. 98728/772/1993 (Δ’ 167), όπου απαιτείται, µπορεί να διενεργείται και µέσω του οδικού δικτύου του Πόλου, όπως
αυτό εγκρίνεται µε τις κοινές αποφάσεις του άρθρου 3, συµπεριλαµβανοµένου του δικτύου των ζωνών ανάπτυξης. Ο τρόπος σύνδεσης µε το οδικό δίκτυο του Πόλου αποτυπώνεται σε µελέτη, η
οποία εγκρίνεται από το Τµήµα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Αθήνας - Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Περιο-
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χών της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται το π.δ. 455/1976 (Α’ 169), ενώ
δεν εφαρµόζεται το β.δ. 465/1970 (Α’ 150).
11. Για την αδειοδότηση της Μαρίνας Αγίου Κοσµά, η κυκλοφοριακή µελέτη µπορεί να αποτυπώνει τη σύνδεση της Μαρίνας µε
δηµόσια οδό και µέσω του οδικού δικτύου των ζωνών ανάπτυξης,
όπως αυτό εγκρίνεται µε τις κοινές αποφάσεις του άρθρου 3.»
Άρθρο 35
Προσωπικό Γραφείου Ελληνικού - Τροποποίηση
άρθρου 6 του ν. 4062/2012
Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), τροποποιείται
α) ως προς την υποπερ. α’ της περ. Α’, µε την προσθήκη των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της ειδικότητας των Χηµικών Μηχανικών, β) ως προς την περ. Δ’, µε την προσθήκη εβδόµου
εδαφίου και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Α) Στο Γραφείο συστήνονται σαράντα (40) οργανικές θέσεις
προσωπικού, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) είκοσι τέσσερις (24) θέσεις Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
(ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Μηχανικών, ειδικοτήτων:
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
ή Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
β) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος,
γ) µία (1) θέση ΠΕ Γεωτεχνικοί, ειδικοτήτων: Γεωπόνοι και Δασολόγοι,
δ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, µια (1) ειδικότητας Προϊστορικών - Κλασικών και µια (1) Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών,
ε) δύο (2) θέσεις αξιωµατικών του Πυροσβεστικού Σώµατος,
εκ των οποίων ένας (1) κατώτερος και ένας (1) ανώτερος,
στ) µία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής,
ζ) δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού,
η) δύο (2) θέσεις ΠΕ Νοµικών,
θ) δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικών-Γραµµατέων,
ι) µία (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) βοηθητικού
προσωπικού.
Β) Οι ως άνω θέσεις δύνανται να καλύπτονται µε µετάταξη προσωπικού, µόνιµου και µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η µετάταξη του προσωπικού διενεργείται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου προέλευσης, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση, που εκδίδει
το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε
περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού απαιτείται σύµφωνη γνώµη Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα.
Γ) Οι θέσεις αυτές δύνανται να καλύπτονται και µε απόσπαση
προσωπικού, µόνιµου και µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η
απόσπαση του προσωπικού διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων,
ύστερα από δηµόσια πρόσκληση, που εκδίδει το αρµόδιο όργανο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης
υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού απαιτείται σύµφωνη γνώµη Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η απόσπαση διενεργείται
για τρία (3) έτη µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για µία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης σχετικής απόφασης των αρµοδίων οργάνων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του φορέα προέλευσης. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως
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χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς
λόγους ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίµησης
των υπηρεσιακών αναγκών.
Δ) Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων δύναται να πραγµατοποιηθεί και µε προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών,
που δύναται να παραταθεί για µία (1) φορά για ίσο χρονικό διάστηµα, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους
ως συµβάσεων αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη για την πλήρωση
των θέσεων µε σύµβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου
πραγµατοποιείται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ’
αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 280), µε την
έκδοση σχετικής προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία προσδιορίζει, µεταξύ άλλων, τον αριθµό του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά κατηγορία, τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τα προσόντα
πρόσληψης και τον τρόπο απόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής
και τον τρόπο βαθµολόγησης αυτών, την προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων και τη διαδικασία. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς
και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νοµοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αρµόδιο όργανο της οποίας τις
αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο και κοινοποιεί την
απόφασή του στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειµένου το αρµόδιο όργανο αυτής να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Οι
θέσεις της υποπερ. η’ της περ. Α’ δύναται να καλύπτονται και µε
σχέση έµµισθης εντολής.»
Άρθρο 36
Χρήσεις γης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 44
του ν. 4759/2020
Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4759/2020 (Α’245) τροποποιείται
ως προς την προσθήκη περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η ειδική
κατηγορία χρήσεων γης 21.Α και διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 21.Α Κέντρα Δεδοµένων
και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centres) επιτρέπεται στις περιοχές
των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’
166) και στις περιοχές των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
14β, 14γ, 14δ και 16 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), παράλληλα µε τις
χρήσεις γης που προβλέπονται από ισχύοντα Γενικά Πολεοδοµικά
Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), ακόµη και στις περιπτώσεις που
η περιοχή έχει πολεοδοµηθεί.»
Άρθρο 37
Υποχρέωση δηµιουργίας θέσεων στάθµευσης
σε κέντρα δεδοµένων και τεχνολογικής υποστήριξης
επιχειρήσεων (Data Centers)
Στην περίπτωση των κέντρων δεδοµένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριότητων
(Data Centers) προβλέπεται υποχρέωση δηµιουργίας µίας (1)
θέσης στάθµευσης ανά διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.) επιφάνειας κτιρίου, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
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Άρθρο 38
Έγκριση εισόδου - εξόδου οχηµάτων στις Στρατηγικές
Επενδύσεις - Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 4801/2021
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 36 του ν. 4801/2021
(A’ 83)
τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρµογής του και το άρθρο 36
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 36
Έγκριση εισόδου - εξόδου οχηµάτων
στις Στρατηγικές Επενδύσεις
Στις περιπτώσεις έργων, που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές
επενδύσεις των ν. 3894/2010 (Α’ 204), 4608/2019 (Α’ 66) και
4864/2021 (Α’ 237), οι αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης
περί έγκρισης εισόδου - εξόδου οχηµάτων, οι οποίες απορρέουν
από το β.δ. 465/1970 (Α’ 150), δύνανται να ασκούνται και από το
αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν αιτήσεως του φορέα υλοποίησης της στρατηγικής επένδυσης. Το παρόν εφαρµόζεται και επί εκκρεµών ή
επανυποβληθέντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτηµάτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση για χορήγηση έγκρισης εισόδου - εξόδου οχηµάτων, σύµφωνα µε το β.δ. 465/1970, σε έργα
που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις.»
Άρθρο 39
Παράταση προθεσµιών για τη λειτουργία
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4712/2020
(Α’
146), ως προς τις προθεσµίες που έχουν τεθεί για την εν γένει
λειτουργία των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων,
των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, καθώς και για την ανάπτυξη,
οργάνωση και λειτουργία των Οργανωµένων Υποδοχέων Επιχειρηµατικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, παρατείνεται εκ
νέου κατά έξι (6) µήνες από τη λήξη της παράτασης του άρθρου
96 του ν. 4796/2021 (Α’ 63).
Άρθρο 40
Παραγωγή αντισηπτικών για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος
παρ. 1 και 3 άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’
74), ως προς την παραγωγή αντισηπτικών για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την
30ή.9.2022.
Άρθρο 41
Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε.
για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών
φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001 Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 του ν. 2963/2001
Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), α) το
πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς το ανώτατο όριο του
ύψους του ποσού των αδιάθετων πιστώσεων και ως προς το
ύψος του πρόσθετου ποσού από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, β) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο τροποποιούνται ως προς
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων και η παρ.
3 του άρθρου 12 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Για τις προβλεπόµενες στην παρ. 2 ενισχύσεις διατίθεται
από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών το αδιάθετο υπόλοιπο, έως το ύψος του ποσού των είκοσι δύο εκατοµµυρίων
(22.000.000) ευρώ, που έχει ήδη πιστωθεί για τον σκοπό αυτόν
και συµπληρωµατικό ποσό τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000)
ευρώ από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων
που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν µέχρι
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31.12.2022, για την ενίσχυση επενδύσεων των περ. α’, β’ και γ’
της παρ. 2.
Επίσης, από τις ως άνω πιστώσεις διατίθεται ποσό και για την
ενίσχυση των επενδύσεων της περ. δ’ της παρ. 2, για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2010 ή θα υποβληθούν µέχρι 31.12.2022. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην
αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που
ορίζεται στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Για την
εκταµίευση των ενισχύσεων, τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και
τα δικαιούµενα πρόσωπα εφαρµόζονται οι διατάξεις της κοινής
υπουργικής απόφασης, της παρ. 4.
Οι ανωτέρω ενισχύσεις διατίθενται, εφόσον κατά περίπτωση
πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισµού (ΕΕ) 1407/2013 της
Επιτροπής, της 18ης Δεκεµβρίου 2013 (L 352) και του Κανονισµού
(ΕΕ) 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012 (L 114).
Η χρηµατοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προγραµµάτων
γίνεται ως εξής:
α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων των περ. α’, β’ και γ’ της
παρ. 2 διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400)
ευρώ ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ.. Η εν λόγω ενίσχυση δεν
µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού
κόστους του έργου.
β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων της περ. δ’ της παρ. 2 διατίθενται:
(i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιµής κτήσης αυτών, αν είναι
καινούργια ή ηλικίας µέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής
του πλαισίου, του έτους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου, χωρίς
να έχουν κυκλοφορήσει.
(ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιµής κτήσης αυτών, αν είναι µεταχειρισµένα και έχουν συµπληρώσει µέχρι πέντε (5) έτη από το
έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου.
(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ.,
ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών ενοτήτων ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δηµοτικής επιχείρησης, εφόσον συµµετέχουν στη συνένωση αυτήν
όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών
ενοτήτων ή της µεµονωµένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση
του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και για την περίπτωση του
στοιχείου (ii) για την αγορά µεταχειρισµένων λεωφορείων σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων
γραµµών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (Α’
272).»
Άρθρο 42
Διορισµός προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου
της εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» - Τροποποίηση
παρ. 1 εσωτ. άρθρου 8 και παρ. 6 εσωτ. άρθρου 18
άρθρου 72 του ν. 4914/2022
1. Στην παρ. 1 εσωτ. άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρείας
του άρθρου 72 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) προστίθεται νέο τελευταίο
εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι πενταµελές, περιλαµβανοµένου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, και του
Διευθύνοντος Συµβούλου και η θητεία του είναι πενταετής. Τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος την Εταιρεία
Υπουργού. Εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο
Διευθύνων Σύµβουλος και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος, σύµφωνα
και µε τα οριζόµενα στην παρ. 6. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όµως θητεία αδιαλείπτως δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τον χρόνο δύο (2) θητειών.
Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Καινοτοµίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαµβάνει αυτοδικαίως καθήκοντα
Πρόεδρου του Διοικητικού Συµβουλίου και ο Γενικός Γραµµατέας
Βιοµηχανίας καθήκοντα Αντιπροέδρου. Ως προς τον Διευθύνοντα
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Σύµβουλο και τον Εντεταλµένο Σύµβουλο τηρείται η διαδικασία
των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197). Η παύση των
µελών δεν γεννά δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης έναντι του
Δηµοσίου ή της εταιρείας. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας
των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020, ο Υπουργός Οικονοµικών
και ο εποπτεύων την Εταιρεία Υπουργός δύναται να διορίζουν
προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο έχει το σύνολο των αρµοδιοτήτων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται
από τον παρόντα νόµο για το Δ.Σ. της Εταιρείας, τηρουµένου πάντως του πέµπτου εδαφίου της παρούσας.»
2. Στην παρ. 6 εσωτ. άρθρου 18 του άρθρου 72 του
ν.
4914/2022, α) τροποποιούνται το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο
ως προς το αρµόδιο όργανο και το ειδικότερο αντικείµενο της
ανάθεσης, β) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και µέχρι την έναρξη
λειτουργίας αυτής η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να αναθέτει
σε νοµικό πρόσωπο µε εξειδικευµένη εµπειρία τον σχεδιασµό και
την οργάνωση της διοικητικής δοµής, των επιτελικών και υποστηρικτικών δοµών της Εταιρείας, καθώς και πρόταση κατανοµής και
κάλυψης των αναγκών της Εταιρείας σε ανθρώπινο δυναµικό. Με
απόφαση του αναθέτοντος οργάνου καθορίζονται οι επιµέρους
υπηρεσίες των ανωτέρω πεδίων που παρέχονται από το ως άνω
νοµικό πρόσωπο. Ως έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας ορίζεται
η πρώτη απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου µε την οποία
εγγράφεται νεοφυής επιχείρηση στο Μητρώο της Εταιρείας.»
Άρθρο 43
Δυνατότητα παράτασης συµβάσεων που συνέχονται
µε τη χρήση ακινήτων του Δηµοσίου
Οι παρ. 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 (Α’ 204),
εφαρµόζονται αναλογικά και για την παράταση της διάρκειας,
µέχρι δώδεκα (12) χρόνια, συµβάσεων επιχειρηµατικής εκµετάλλευσης ή συµβάσεων δικαιόχρησης ή συµβάσεων παραχώρησης
τεχνογνωσίας και γενικά των κάθε είδους συµβάσεων παραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης, αξιοποίησης και λειτουργίας
ακινήτων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή φορέων του ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα, πλην της Εταιρείας Ακινήτων του Δηµοσίου.
Άρθρο 44
Ειδικότερες διατάξεις για τη Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 48
του ν. 4843/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4843/2021 (Α’ 193), περί συγχώνευσης και απορρόφησης εταιρειών, α) στο εισαγωγικό εδάφιο
τροποποιούνται οι παραπεµπόµενες διατάξεις, β) προστίθενται
περ. ε) και στ) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η συγχώνευση µε απορρόφηση κατά την παρ. 1 διενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 και 30 έως 38 του
ν. 4601/2019 (Α’ 44), µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
α) Η Δ.Ε.Η. απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε
σχετική πράξη για την οποία απαιτείται συµβολαιογραφικός
τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης συγχώνευσης κατά το άρθρο αυτό, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε συµπληρωµατικών πράξεων αυτής.
Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης
ακινήτων, στις οποίες περιλαµβάνονται και δηλώσεις επίκλησης
χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου µη µεταγεγραµµένου
τίτλου, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιοµηχανικού εξοπλισµού.
γ) Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο εταιρειών,
η Δ.Ε.Η. υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, τις
υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις των απορροφώµενων εταιρειών που αφορούν στους εργαζοµένους τους µε συµβάσεις ή
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σχέσεις εργασίας, µε εξαίρεση την περίπτωση των εργαζοµένων,
οι συµβάσεις των οποίων περιελήφθησαν στη σχετική πράξη
απορρόφησης και στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση και οι
οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή κατήγγειλαν τη σχέση εργασίας τους
µε κάποια από τις δύο εταιρείες του άρθρου 1 του ν. 4533/2018,
κατά το διάστηµα µεταξύ της έγκρισης του Σχεδίου Σύµβασης
Συγχώνευσης και της ολοκλήρωσής της.
δ) Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται συνεπεία της συγχώνευσης
στη Δ.Ε.Η. προς όφελος ή βάρος αυτής. Στα στοιχεία της Δ.Ε.Η.
µεταφέρονται και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις που έχουν δηµιουργηθεί από διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό µείον παθητικό) των κλάδων, εφόσον έχουν περιληφθεί στη
λογιστική κατάσταση απορρόφησης που θα συνταχθεί µε την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.
ε) Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε
ακίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, µε µόνη την καταχώριση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύµβασης
συγχώνευσης, ανεξάρτητα από τον χρόνο µεταγραφής. Η µεταβίβαση αυτή λαµβάνει χώρα µε καθολική διαδοχή, σύµφωνα µε
την παρ. 1. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες
δηλώσεις, µελέτες, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και αυτών που έχουν αποκτηθεί µε
αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Κατά παρέκκλιση της
παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και κάθε άλλης
διάταξης, δεν απαιτείται βεβαίωση υπαγωγής στον ν. 4495/2017
και, ιδίως, η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου. Το συµβολαιογραφικό έγγραφο της σύµβασης συγχώνευσης δεν απαιτείται να περιλαµβάνει λεπτοµερή περιγραφή των ακινήτων, αλλά µόνο
αναφορά στον σχετικό Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου
(ΚΑΕΚ) ή στα αναγκαία για την ταυτοποίηση των ακινήτων στοιχεία.
στ) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές καταχωρίσεις της σύµβασης
συγχώνευσης, στα υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία,
έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης, ιδίως, δε, των άρθρων 3 και 13 του β.δ. 533/1963
(Α’ 147), της παρ. 6 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου
5 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) και δύναται να διενεργηθούν εντός
πέντε (5) ετών από την καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ. της σύµβασης
συγχώνευσης, χωρίς: στα) την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή
δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών
υπέρ αµίσθων και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών
γραφείων, και στβ) την υποβολή αποσπασµάτων κτηµατολογικών
και κτηµατογραφικών διαγραµµάτων, ούτε ως συνοδευτικών εγγράφων της σχετικής περίληψης ή πιστοποιητικών κτηµατογράφησης, που συνυποβάλλονται µε την αίτηση καταχώρισης στα
κτηµατολογικά βιβλία της σύµβασης συγχώνευσης, συµπεριλαµβανοµένων των εκδιδόµενων, κατά την παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 2664/1998 (Α’ 275). Η µη µεταγραφή ή καταχώριση της σύµβασης συγχώνευσης µέχρι και τη συµπλήρωση της πενταετίας δεν
εµποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήµατος και
µόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηµατολογική εγγραφή, ιδίως των αδειών δόµησης, εγκατάστασης και λειτουργίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 45
Πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους»
1. Το Υπουργείο Τουρισµού δύναται να εκπονεί, έως τις
31.12.2025, ετήσια προγράµµατα για την ενίσχυση της ζήτησης
του εγχώριου τουρισµού, µε τίτλο «Τουρισµός για όλους», τα
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οποία χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισµού καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κάθε ηλεκτρονική
διαδικασία που σχετίζεται µε την υλοποίηση του προγράµµατος
ο χρόνος υλοποίησης, ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος, κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη χρηµατοδότηση, διαχείριση, παρακολούθηση, ή άλλη συναφή ενέργεια για τη
λειτουργία και την εκτέλεση των προγραµµάτων, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο τεχνικό ή λειτουργικό ζήτηµα για την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο 46
Προθεσµία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων
ξενοδοχειακών καταλυµάτων
1. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), που είναι αδειοδοτηµένα κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), ακόµα και αν από το σύνολο των δικαιολογητικών
που προβλέπονται για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. και έχουν καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία, ελλείπει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), υπό την προϋπόθεση ότι έχει
κατατεθεί το σχετικό αίτηµα για την έκδοσή της στην αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την προσκόµιση της Α.Ε.Π.Ο. στην υπηρεσία, η οποία χορηγεί το Ε.Σ.Λ., τίθεται προθεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
2. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, που διέθεταν Ε.Σ.Λ., το
οποίο έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης Α.Ε.Π.Ο., επαναχορηγείται
το Ε.Σ.Λ. που ανακλήθηκε, υπό την προϋπόθεση της υποβολής
σχετικού αιτήµατος στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στις
επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, για την προσκόµιση της
Α.Ε.Π.Ο. στην υπηρεσία, η οποία χορηγεί το Ε.Σ.Λ., τίθεται προθεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του δεύτερου εδαφίου των παρ. 1 και 2, µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας, ανακαλείται το Ε.Σ.Λ., σύµφωνα µε τον ν. 4276/2014 (Α’
155).
Άρθρο 47
Νοµοτεχνικές βελτιώσεις - Τροποποίηση
παρ. 5 άρθρου 30 και άρθρου 31 του ν. 2160/1993
1. Η παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) τροποποιείται ως προς, α) τη διαγραφή του υφιστάµενου έκτου εδαφίου, β) την προσθήκη νέων τέταρτου και έκτου εδαφίων και η
παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Εγκρίνονται από της ισχύος του παρόντος νόµου στις ακόλουθες θέσεις και περιοχές η χωροθέτηση, τα όρια της χερσαίας
ζώνης, οι προσχώσεις, καθώς και οι χρήσεις γης και οι όροι και
περιορισµοί δόµησης όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 41 του παρόντος νόµου, για τη δηµιουργία
των κάτωθι τουριστικών λιµένων. Οι ρυθµίσεις αυτές, για καθεµία
περίπτωση που χωροθετείται, εµφαίνονται σε πρωτότυπα διαγράµµατα µε κλίµακα 1:1000, που δηµοσιεύονται στο άρθρο 41
του παρόντος νόµου. Οι θέσεις και περιοχές που εγκρίνονται µε
την παρούσα παράγραφο είναι:
α. ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
β. ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
γ. ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
δ. ΧΙΟΣ
ε. καταργήθηκε
στ. ΑΓΥΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ζ. ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
η. ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ
θ. ΡΟΔΟΣ
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ι. ΚΩΣ
ια. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ιβ. ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ιγ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ιδ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ιε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ιστ. Ο εµπορικός τουριστικός λιµένας ΤΟΥΡΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ.
Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 31 ισχύουν και για τις ανωτέρω θέσεις και περιοχές και η παραχώρηση και εκµετάλλευση των ανωτέρω πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία, που
προβλέπεται στις παρ. 4 και 7 του άρθρου 31.
Σε περίπτωση κατά την οποία στη χερσαία ζώνη χωροθετηµένου τουριστικού λιµένα προτείνεται η εγκατάσταση επιχείρησης
καζίνο, κατά τις διατάξεις του
ν. 2206/1994 (Α’ 62) η
παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης του τουριστικού λιµένα, συµπεριλαµβανοµένης και της χερσαίας ζώνης διενεργείται από την Επιτροπή των διατάξεων των παρ. 7 και 8 και τη
Γραµµατεία της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994, µετά
από προηγούµενη γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 30 του
ν. 2160/1993.
Η παραχώρηση διενεργείται σύµφωνα µε τη διαδικασία, που
προβλέπεται στις παρ. 7, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 2 του ν.
2206/1994 (Α’ 62), σε συνδυασµό µε την παρ. 7 του άρθρου 31
του παρόντος.
Η χρήση και η εκµετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιµένων, καθώς και των τουριστικών λιµένων που έχουν χωροθετηθεί ή δηµιουργηθεί µε πρωτοβουλία του Δηµοσίου ή του
Ε.Ο.Τ., εφόσον δεν έχουν αναδειχθεί φορείς διαχείρισης και δεν
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., στο πλαίσιο της υπ’
αριθµ. 218/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, µπορεί να παραχωρείται, ύστερα από σύµβαση παραχώρησης στην οποία καθορίζεται
και το αντάλλαγµα, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 31, σε
Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού ή σε εταιρεία στην οποία µετέχει ο Ο.Τ.Α.,
ο οποίος υποβάλλει σχετικό αίτηµα και αναλαµβάνει τη δέσµευση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του
τουριστικού λιµένα έργων είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία, χωρίς να
είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου στη χερσαία
ζώνη.
Η χωροθέτηση των τουριστικών λιµένων των στοιχείων α’
µέχρι ιστ’ είναι δυνατόν να τροποποιείται, ως προς τα όρια της
χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης
και τους όρους και περιορισµούς δόµησης, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά
από γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων, η οποία συνεκτιµά το ύψος της επένδυσης, τη διάρκεια, την οικονοµική αποδοτικότητα, τα αντισταθµιστικά οφέλη για τους κατοίκους των
όµορων περιοχών και τη τήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Οι όροι δόµησης χωροθετούµενων τουριστικών λιµένων των
στοιχείων α’ µέχρι ιστ’ δύνανται να ανέρχονται έως το διπλάσιο
του ορίου δόµησης του άρθρου 41. Αναγκαίος όρος για την αυξητική αναπροσαρµογή τους είναι να αφορούν τουριστικούς λιµένες όµορους οικοδοµικών τετραγώνων ως προς τα οποία το
πολεοδοµικό σχέδιο προβλέπει ευνοϊκότερους όρους δόµησης.»
2. Στο άρθρο 31 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο
τρίτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 4 διαγράφεται η φράση «και
του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 διαγράφεται η φράση «ή να παραχωρείται κατά τον ν. 3389/2005 (Α’
232)» και οι παρ. 4 α) και 6 διαµορφώνονται ως ακολούθως:
«4. α) Μέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την υποβολή της αίτησης µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2, η Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων αποφαίνεται για τη συνδροµή των
νόµιµων προϋποθέσεων δηµιουργίας της µαρίνας και γνωµοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωµοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίησή της στον αιτούντα.
Για την έγκριση ή την τροποποίηση της χωροθέτησης, των
επιτρεπόµενων χρήσεων γης, των όρων και περιορισµών δόµη-
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σης, των απαιτούµενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη
διάνοιξη εσωτερικών λιµενολεκανών, καναλιών ή/και διαµόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδοµής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης και
των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, τη µετατροπή, τη
µετασκευή, την προσθήκη ή την τροποποίηση και τη λειτουργία
της µαρίνας εκδίδεται, µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Τουρισµού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από γνώµη της
Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Μετά τη χωροθέτηση µαρίνας η εκτέλεση όλων των έργων
που απαιτούνται για τη δηµιουργία, λειτουργία, εκµετάλλευση
και οικονοµική βιωσιµότητά της, µπορεί: α) να παραχωρείται σε
επιχείρηση ή επιχειρήσεις (δηµόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όµιλο επιχειρήσεων (δηµόσιων ή ιδιωτικών), ή β) να αποτελεί αντικείµενο
Σύµπραξης
Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, σύµφωνα µε τον
ν. 3389/2005 (Α’ 232). Στην περ. α’ η παραχώρηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού
για εκδήλωση ενδιαφέροντος µε δηµόσιο διαγωνισµό. Στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισµού καθορίζονται οι όροι διενέργειας του και η διαδικασία µέχρι την υπογραφή της σύµβασης,
της παρ. 9 του άρθρου αυτού. Επιτροπή του διαγωνισµού είναι
η Επιτροπή του άρθρου 30. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του
Υπουργού Τουρισµού.»
Άρθρο 48
Προγράµµατα µετεκπαίδευσης - Τροποποίηση άρθρου 56
του ν. 4465/2017
Το άρθρο 56 του ν. 4465/2017 (Α’ 47) τροποποιείται ως προς
τον χρόνο χρηµατοδότησης και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 56
Τα προγράµµατα και οι δράσεις του Υπουργείου Τουρισµού
για την κατάρτιση και µετεκπαίδευση εργαζοµένων και πρόσκαιρα ανέργων εµπειροτεχνών στον τουριστικό τοµέα µε στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό κλάδο δύναται να χρηµατοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού από το
έτος 2017 έως και το 2025.»
Άρθρο 49
Παράταση προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων
για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών Κρήτης
Ειδικώς για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών
Κρήτης, η ανάρτηση των οποίων υλοποιήθηκε εντός του έτους
2021, η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), για τους
κατοίκους εσωτερικού παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η
Μαΐου 2022.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50
Καταργούµενες διατάξεις
1. Καταργείται η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.
3190/1955 (Α’ 91), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 156 του ν.
4601/2019 (Α’ 44), περί προϋποθέσεων µετατροπής Εταιρείας
Περιορισµένης Ευθύνης σε Ανώνυµη Εταιρεία.
2. Από την έκδοση της απόφασης της παρ. 12 του άρθρου 221
του ν. 4412/2016 (Α’ 147), καταργείται το άρθρο 188 του ν.
4782/2021 (Α’ 36), περί της συµµετοχής εκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας σε συλλογικά όργανα δηµοσίων
συµβάσεων.
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15. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,...........................2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
6. ΥΓΕΙΑΣ

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

12. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

13. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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14. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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 (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 18.49’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου και β) νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση και ψήφιση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ένταξη των περιοχών ισχύος του
Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, εφαρµογή σε αυτές της κοινής εθνικής νοµοθεσίας Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηµατολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηµατολογικά φύλλα και
λοιπές διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

