
ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 3247
2. Κατάθεση Εκθέσεως Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής:
Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολο-

γίας καταθέτει τις Εκθέσεις της στις αιτήσεις της Εισαγγελι-
κής Αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης
κατά Βουλευτών, σελ. 3132

3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 3109, 3110, 3113, 3114,
3115, 3116, 3122, 3124, 3128, 3133, 3134, 3135, 3137, 3139,
3141, 3144, 3146, 3147, 3148, 3149, 3152, 3155, 3158, 3159,
3161, 3162, 3166, 3168, 3172, 3174, 3179, 3180

4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 3139, 3162

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 609 έως 706, σελ.

3079 – 3104                       
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών , σελ.

3105 - 3108
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,  µε θέµα: « Άµεση ανα-

στολή των διατάξεων του ν. 4745/20 µε τις ασφυκτικές προ-
θεσµίες επαναπροσδιορισµού των εκκρεµών υποθέσεων του
«νόµου Κατσέλη» εν µέσω πανδηµίας», σελ. 3109

β) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Συγκοµιδή και διάθεση των µανταρινιών στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα (Π.Ε.)   Άρτας», σελ. 3110

γ) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Υποβάθµιση
της Γενικής Γραµµατείας Αποδήµου Ελληνισµού», σελ. 3113

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
1. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών: 
i. Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει

την  Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονο-
µικών «Περιστολή του λαθρεµπορίου  - Κύρωση του Πρωτο-
κόλλου για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού,
διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών
κληρονοµιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη
ταξινόµησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κα-
τοίκων», σελ. 3109

ii. H Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέ-
τει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισµός της χωροτα-
ξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας», σελ. 3163

2. Κατάθεση σχεδίων νόµων: 
i.  Oι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών, Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής  Άµυνας, Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυ-
τιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Επικρατείας, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών καθώς και ο Υφυπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν στις 30.11.2020 σχέ-
διο νόµου: «Ρυθµίσεις σωφρονιστικής νοµοθεσίας, διατάξεις
για το Ταµείο Πρόνοιας Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφα-
λείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη», σελ. 3116

ii.  Oι Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργα-
σίας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης,

Εσωτερικών, Ναυτιλίας, Επικρατείας, ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Οικονοµικών, καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού κατέθεσαν την 1.12.2020 σχέδιο νόµου: «Ανα-
διοργάνωση του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλο-
τριώσεων και µετονοµασία του σε Οργανισµό Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ίδρυση νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο
Βρανά» στον Δήµο Λέσβου, προβολή της πολιτιστικής κλη-
ρονοµιάς στο εξωτερικό, ρυθµίσεις για το ιστορικό µουσείο
Κρήτης και το µουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες δια-
τάξεις του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, σελ. 3116

3. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή του λαθρεµπορίου, κύ-
ρωση του πρωτοκόλλου για την εξάπλωση του παράνοµου
εµπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και
σχολαζουσών κληρονοµιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφο-
ρίας και τα τέλη ταξινόµησης, κίνητρα για την προσέλκυση
φορολογικών κατοίκων», σελ. 3116 - 3185

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

ΑΒΔΕΛΑΣ Α., σελ. 3135 - 3153
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν., σελ. 3079 - 3121
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο., 

σελ. 3165 – 3247                                                     
ΜΠΟΥΡΑΣ Α ., σελ. 3121 - 3135
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ., σελ. 3153 - 3165

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. , σελ. 3137, 3139, 3141, 3146, 

3147, 3148, 3149, 3152
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. , σελ. 3116, 3135, 3147, 3148, 

3152, 3168
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Γ. , σελ. 3139
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., σελ. 3116, 3122, 3139, 3149, 

3152, 3166
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. , σελ. 3116
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Β. , σελ. 3152
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. , σελ. 3109, 3110, 3113, 3114, 

3115, 3116
ΚΑΤΣΗΣ Μ. , σελ. 3133, 3134, 3146, 3147, 

3149, 3155, 3159, 3162, 
3179

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. , σελ. 3116, 3180                                                
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε . , σελ. 3135, 3141
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. , 

σελ. 3166, 3168, 3172, 3174, 
3179, 3180

ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. , σελ. 3161
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. , σελ. 3116, 3141, 3144, 3152, 

3180
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. , σελ. 3122, 3124, 3128, 3133, 

3134, 3135
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. , σελ. 3155, 3158, 3159, 3161, 

3162

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’

Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2020



Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Γ. , σελ. 3139
ΚΑΤΣΗΣ Μ. , σελ. 3162

Γ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΠΑΤΖΙΔΗ Μ. , σελ. 3113, 3114
ΒΛΑΣΗΣ Κ. , σελ. 3113, 3114
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. , σελ. 3111, 3112
ΓΚΟΚΑΣ Χ. , σελ. 3111
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. , σελ. 3109, 3110
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. , σελ. 3109, 3110

Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. , σελ. 3118, 3119, 3137, 3153, 

3174
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Χ. , σελ. 3148
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. , σελ. 3117, 3174
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. , σελ. 3154, 3155
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Γ. , σελ. 3136, 3137, 3139
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. , σελ. 3150
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 3128, 3129
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 3122, 3133, 3139, 3149, 

3169, 3170, 3173
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. , σελ. 3143, 3144, 3158
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. , σελ. 3127, 3133
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. , σελ. 3158
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Β. , σελ. 3152, 3153, 3154
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Σ. , σελ. 3159
ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α. , σελ. 3151
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , 

σελ. 3166, 3167
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. , σελ. 3142
ΚΑΤΣΗΣ Μ. , σελ. 3119, 3132, 3139, 3145, 

3146, 3147, 3149, 3155, 
3158, 3161, 3178, 3179, 
3180

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. , σελ. 3120, 3173, 3174, 3180
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. , σελ. 3163
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Μ. , σελ. 3122
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. , σελ. 3141
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. , σελ. 3133, 3160, 3161
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. , σελ. 3129, 3140, 3144, 3145, 

3153, 3154, 3158, 3164
ΛΟΓΙΑΔΗΣ Γ. , σελ. 3126
ΜΑΛΑΜΑ Κ. , σελ. 3134, 3135
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Κ. , σελ. 3135
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 3171
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. , σελ. 3162
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. , σελ. 3163
ΠΑΝΑΣ Α. , σελ. 3168
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Α. , σελ. 3149, 3150
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ Κ. , σελ. 3140, 3141, 3148
ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β. , σελ. 3172
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. , σελ. 3155, 3175, 3177, 3178, 

3180
ΧΗΤΑΣ Κ. , σελ. 3124, 3162, 3173



Αθήνα, σήµερα στις 2 Δεκεµβρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 9.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βου-
λευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του A’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συ-
νάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφο-
ρές προς το Σώµα.

(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, τα ακόλουθα:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Β Ο Υ Λ Η Σ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Β’

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’

Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2020



Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

3080 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3081



3082 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3083



3084 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3085



3086 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3087



3088 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3089



3090 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3091



3092 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3093



3094 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3095



3096 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3097



3098 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3099



3100 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3101



3102 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3103



3104 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3105



3106 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3107



3108 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώθηκε η ανά-
γνωση των αναφορών.

Εισερχόµαστε στη συζήτηση των 

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβου-
λευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι θα συζητηθούν τρεις
ερωτήσεις σήµερα.

Η δεύτερη µε αριθµό 198/25-11-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώ-
του κύκλου του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινή-
µατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Υποδο-
µών και Μεταφορών, µε θέµα: «Διαδικασία καταβολής αποζηµιώ-
σεων στον Δήµο Ηρακλείου Αττικής», δεν θα συζητηθεί κατόπιν
συνεννόησης.

Πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση της πρώτης επίκαιρης
ερώτησης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα τα εξής:

Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Πε-
ριστολή του λαθρεµπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την
εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού, διατάξεις περί κοι-
νωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονοµιών, διατάξεις
για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόµησης, κίνητρα για
την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων».

Εισερχόµαστε στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 197/25-
11-2020 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Δρά-
µας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεόφιλου Ξανθόπου-
λου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Άµεση αναστολή
των διατάξεων του ν.4745/20 µε τις ασφυκτικές προθεσµίες επα-
ναπροσδιορισµού των εκκρεµών υποθέσεων του νόµου Κατσέλη
εν µέσω πανδηµίας».

Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Ξανθόπουλου θα απαντήσει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Ορίστε, κύριε Ξανθόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε

Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πολύ πρόσφατα, παρ’ όλη την αντίδραση της

Αντιπολίτευσης και των κοινωνικών φορέων, η κυβερνητική Πλει-
οψηφία ψήφισε τις διατάξεις για τη σύντµηση των προθεσµιών
και τη διαφοροποίηση της διαδικασίας στις εκκρεµούσες δίκες
του ν.3869 που έχει επικρατήσει να λέγεται «νόµος Κατσέλη-Στα-
θάκη».

Είχαµε πει και τότε ότι είναι ασφυκτικές οι προθεσµίες αυτές,
ότι ουσιαστικά µεταφέρουµε το βάρος της ευθύνης στους προ-
σφεύγοντες αιτούντες, οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρά προβλή-
µατα για να συγκεντρώσουν το πλήθος των απαιτούµενων δικαιο-
λογητικών, έτσι ώστε να επικαιροποιήσουν την εκκρεµούσα αί-
τησή τους. Η Πλειοψηφία απέρριψε τις αιτιάσεις και µοµφές της
Αντιπολίτευσης και ψήφισε τον νόµο. 

Έρχεται, όµως, η δύστροπη πραγµατικότητα και ανατρέπει τα
πάντα. Σήµερα η χώρα διάγει το δεύτερο κύµα της πανδηµίας.
Είµαστε ήδη σε ένα lockdown, το οποίο δεν ξέρουµε πόσο θα
διαρκέσει. Ήδη η µεν προθεσµία επικαιροποίησης από 1η Δεκεµ-
βρίου ανεστάλη µε βάση την ΚΥΑ για τις επτά ηµέρες -µόνο για
επτά ηµέρες- η δε προθεσµία των εξήντα ηµερών «τρέχει» για τη
συγκέντρωση των δικαιολογητικών. 

Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι κάτω από τις συγκεκριµένες συν-
θήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο για τη συντριπτική πλειοψηφία
των προσφευγόντων, οι οποίοι είναι συνήθως ιδιώτες –συνηθέ-
στατα, µάλλον, ιδιώτες- να µπουν στη διαδικασία και να συγκεν-
τρώσουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ειδικά κάτω από
τις συγκεκριµένες συνθήκες. 

Η ερώτηση µου, λοιπόν, και το αίτηµά µου είναι να ανασταλεί
συλλήβδην η εφαρµογή του νόµου τουλάχιστον για όσον καιρό
διαρκεί η πανδηµία, έτσι ώστε να δυνηθούν οι δικαιούµενοι να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνθήκες ασφάλειας και γι’ αυ-
τούς, αλλά και για τους συναλλασσόµενους γενικότερα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
συνάδελφε, ο ν.3869/2010, ο περίφηµος για όλους µας νόµος

Κατσέλη, επιχείρησε να επιλύσει εκείνη την πολύ δύσκολη πε-
ρίοδο, εκείνη την ταραγµένη περίοδο της οικονοµικής κρίσης,
ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτηµα: Τον υπερδανεισµό των Ελλήνων,
την πληθώρα των ληξιπρόθεσµων οφειλών και την επαπειλού-
µενη απώλεια των περιουσιακών τους στοιχείων, κυρίως της
πρώτης κατοικίας. Ήταν ένας νόµος που διαπιστωµένα είχε αδυ-
ναµίες. Παρ’ όλα αυτά, ξέρετε, η Νέα Δηµοκρατία τότε τον ψή-
φισε. 

Θέλετε να σας θυµίσω, για την τάξη των πραγµάτων, ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, πιστός στην αρχή της µόνιµης άρνησής του, τότε δεν τον
ψήφισε; Γιατί τώρα, προφανώς, έρχεστε να γίνετε και εσείς και
πολλοί άλλοι τιµητές αυτού του νόµου. Αυτό βέβαια δεν είναι
πρωτοτυπία, διότι πρόσφατα δεν ψηφίσατε εκ νέου τη µείωση
των εργοδοτικών εισφορών.

Το λέω αυτό διότι καλό είναι να διαπιστώνει κάποιος την κοι-
νωνική ευαισθησία. Όµως, η κοινωνική ευαισθησία α λα καρτ νο-
µίζω ότι στην πραγµατικότητα «φωτογραφίζει» περισσότερο µια
µικροπολιτική τακτική, παρά το πραγµατικό ενδιαφέρον µιας πα-
ράταξης, η οποία ήταν και κυβέρνηση πριν από κάποιο χρονικό
διάστηµα, για τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική κοινωνία. 

Πάµε, λοιπόν, να δούµε. Ο ν.3869 -εγώ θέλω να είµαι ειλικρι-
νής- δεν έπασχε ούτε στις προθέσεις ούτε στη στόχευση. Πού
έπασχε; Πού ήταν το πρόβληµα; Το πρόβληµα ήταν τα διαδικα-
στικά και τα δικονοµικά προβλήµατα που δηµιούργησε και βε-
βαίως ο φόρτος ο οποίος υπήρξε συνολικά στα δικαστήρια. Τον
Ιούλιο του 2019, δηλαδή ενάµιση χρόνο πριν, εκκρεµούσαν πε-
ρισσότερες από εκατό χιλιάδες υποθέσεις ενώπιον των ειρηνο-
δικείων που, ξέρετε, κάποιες από αυτές ήταν προσδιορισµένες
να εκδικαστούν µετά το 2032. Θέλω να σας πω ότι η δική σας κυ-
βέρνηση -εννοώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- ήταν αυτή η οποία
είχε αναλάβει την υποχρέωση για την εξάλειψη, τον εκµηδενισµό
όλων των εκκρεµών υποθέσεων του νόµου Κατσέλη µέχρι το
τέλος του 2021. 

Εµείς, κύριε συνάδελφε, σε αυτήν την υποχρέωση ανταποκρι-
θήκαµε για να προστατεύσουµε την αξιοπιστία της χώρας, αλλά
κυρίως για να προστατεύσουµε αποτελεσµατικά τους καλόπι-
στους δανειολήπτες. Με τις προβλέψεις του νόµου στον οποίον
αναφερθήκατε και πρόσφατα ψηφίσαµε, του ν.4745, για την επι-
τάχυνση της εκδίκασης των εκκρεµών αυτών υποθέσεων, αυτό
ακριβώς προσπαθούµε να κάνουµε.

Να σας διευκρινίσω επίσης πως µε την πλατφόρµα που σχε-
διάστηκε από την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους, εξασφαλίζεται ακριβώς αυτή η επιτάχυνση των υποθέσεων
και βεβαίως περιορίζεται η περιττή γραφειοκρατία. Ο σχεδια-
σµός, µάλιστα, είναι τέτοιος -και αυτό νοµίζω ότι το είχαµε πει
πολλές φορές, οι ενστάσεις ήταν σε ένα άλλο επίπεδο- που να
διευκολύνει πραγµατικά τον δανειολήπτη. Διότι αυτοµατοποι-
ηµένα, µετά την αίτηση του επαναπροσδιορισµού του αιτούντος,
ο δανειολήπτης θα µπορεί να ανακτά τα αναγκαία φορολογικά
και τραπεζικά στοιχεία για την εκδίκαση της υπόθεσής του στο
δικαστήριο. Θα αποφεύγει έτσι και την πολύωρη αναµονή και τα-
λαιπωρία σε διάφορες υπηρεσίες, αλλά και στα τραπεζικά ιδρύ-
µατα. 

Μόνο η προθεσµία -θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσουµε- της απ-
λής ηλεκτρονικής αίτησης επαναπροσδιορισµού στην πλατ-
φόρµα δεν έχει ανασταλεί. Είναι µια ηλεκτρονική διαδικασία.
Μόνο αυτή δεν έχει ανασταλεί και φαντάζοµαι ότι είναι κατα-
νοητό πως ακόµη και στην περίοδο του lockdown µία ηλεκτρο-
νική διαδικασία µπορεί να υποστηριχθεί. Και αυτό γιατί αφ’ ενός
η υποβολή της αίτησης επαναπροσδιορισµού, όπως σας είπα, γί-
νεται πολύ απλοποιηµένα αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο
µέσω της πλατφόρµας που σχεδίασε η Ειδική Γραµµατεία Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους και αφ’ ετέρου γιατί δεν είναι ανα-
γκαία η προσκόµιση εκ µέρους του αιτούντος οποιουδήποτε
άλλου εγγράφου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα. 

Οι άλλες προθεσµίες του νόµου και βεβαίως οι προθεσµίες κα-
τάθεσης των προτάσεων του άρθρου 4 του νέου νόµου, του
ν.4745, εντός των οποίων πρέπει οι αιτούντες να προσκοµίσουν
τα αναφερόµενα σε αυτόν έγγραφα, ξέρετε πολύ καλά ότι ανα-
στέλλονται, όπως και όλες οι άλλες νόµιµες και δικαστικές προ-
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θεσµίες για όσο χρόνο διαρκούν οι εξαιρετικές ρυθµίσεις λόγω
της πανδηµίας COVID. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, ολοκλη-
ρώστε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Άρα, οι
διάδικοι απολαµβάνουν -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- πλήρως την
αναγκαία προστασία, έχοντας τον αναγκαίο χρόνο ώστε να προ-
σκοµίσουν και να συµπληρώσουν τον φάκελο των προτάσεών
τους µε όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, ακόµα κι αν αυτά ανάγον-
ται στο απώτερο παρελθόν και πρέπει να αναζητηθούν µε φυσικό
τρόπο από τα αρχεία των δηµόσιων υπηρεσιών. Νοµίζω ότι τα
πράγµατα είναι σαφή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, κλεί-
στε παρακαλώ. Έχουµε και νοµοσχέδιο στη συνέχεια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν πε-
ριορίζεται κανένας Έλληνας πολίτης.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Ξανθόπουλε,

έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Θα επανέλθω, κύριε Υπουργέ,

γιατί τα έχουµε συζητήσει και εµείς οι δύο πολλές φορές στην
Επιτροπή.

Είναι προφανές ότι η καταληκτική προθεσµία για το 2021 απο-
τελεί δέσµευση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κράτος και
βεβαίως δεσµεύει την επόµενη κυβέρνηση. Αυτό, όµως, δεν µπο-
ρεί να αποτελεί άλλοθι για να χάνουν οι πολίτες τα δικαιώµατά
τους. Υπήρχαν τρόποι, κατά την άποψή µας. Εν πάση περιπτώ-
σει, δεν είµαστε εµείς η κυβέρνηση. Εσείς επιλέγετε και γι’ αυτό
θα κριθείτε. 

Αυτό που θέλω να πω, όµως, είναι ότι συντρέχουν εξαιρετικές
περιστάσεις, κύριε Υπουργέ. Δεν είµαστε πια σε καθεστώς κα-
νονικότητας. Όπως δήλωσε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι µέχρι
31 Δεκεµβρίου θα ανασταλούν οι πλειστηριασµοί, οι οποίοι δεν
ανεστάλησαν µέχρι 31 Δεκεµβρίου, γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν,
σε αυτές τις έκτακτες περιστάσεις ζητούµε να ανασταλεί η εφαρ-
µογή του νόµου. Αυτό είναι το πρώτο.

Δεύτερον, σε αυτές τις έκτακτες περιστάσεις –βλέπετε, το πε-
ρίφηµο 3,5% έχει ανασταλεί- µπορούµε ως χώρα, ως οικονοµία
να κάνουµε πρόσθετες δαπάνες ακριβώς γιατί συντρέχουν έκτα-
κτες περιστάσεις. Ποιο είναι αυτό το φοβερό το τρίµηνο, το τε-
τράµηνο που θα σας εµποδίσει να αναστείλετε την εφαρµογή
του νόµου, έτσι ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα, να ασκή-
σουν τα δικαιώµατά τους οι αιτούντες;

Τέλος, να πω το εξής, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως ανεστάλη η
προθεσµία για τις επτά µέρες, αλλά η προσκόµιση δικαιολογητι-
κών παραµένει ως διαδικαστικό κοµµάτι της συζήτησης της υπό-
θεσης. Είναι εξήντα µέρες. Οι εξήντα µέρες «τρέχουν». Δεν
πρέπει να βάλουµε τους πολίτες και στην ταλαιπωρία τού να τα
συλλέξουν και στη διαδικασία τού να τα προσκοµίσουν σε φυσική
µορφή. 

Άρα –ξαναλέω- αυτές οι συνθήκες που επικρατούν, παρέχουν
στην Κυβέρνησή σας τη δυνατότητα να αναστείλει την εφαρµογή
του νόµου µέχρι τη λήξη της πανδηµίας. Θα είναι µια επίδειξη
ενσυναίσθησης σε χειµαζόµενο τµήµα του ελληνικού λαού. Επο-
µένως, δεν καταλαβαίνω την επιµονή σας να «τρέχουν» οι προ-
θεσµίες κάτω από τις συνθήκες αυτές, ενώ ουσιαστικά οι
άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, εφόσον κριθεί
ότι απαραδέκτως υπέβαλαν την εκκρεµή αίτηση τους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κύ-
ριος Υπουργός.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
συνάδελφε, κατ’ αρχάς σας τιµά το γεγονός ότι αναγνωρίζετε
την υποχρέωση της προηγούµενης κυβέρνησης. Και αυτό γιατί
οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων σας, όταν τονίζαµε ότι αυτή
η υποχρέωση της χώρας προέρχεται από µια συγκεκριµένη χρο-
νική περίοδο της προηγούµενης κυβέρνησης, είτε σφύριζαν
αδιάφορα είτε προσπαθούσαν να µην αποδεχθούν µια πραγµα-
τικότητα η οποία λίγο-πολύ είναι γνωστή σε όλους. Ξέρουµε ότι
µε συγκεκριµένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρχε
δέσµευση από τον Ιούλιο του 2018 ότι µέχρι το τέλος του 2021
όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις του νόµου Κατσέλη θα έχουν κλεί-

σει. Ωστόσο, επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά ότι το γεγονός
ότι το αναγνωρίζετε τιµά εσάς προσωπικά.

Πέρα όµως από οτιδήποτε άλλο πρέπει να δούµε ποια είναι η
µεγάλη εικόνα. Ξαναλέω για άλλη µια φορά ότι πέραν της διαδι-
κασίας υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής στην πλατ-
φόρµα η οποία έχει ανοίξει από την 1η Δεκεµβρίου, δηλαδή από
χθες, όλες οι άλλες προθεσµίες έχουν ανασταλεί.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Για µια εβδοµάδα, κύριε Υ-
πουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
είναι µια εβδοµάδα. Θα υπάρχει νέα ΚΥΑ, το ξέρετε καλά. Υπάρ-
χει δέσµευση του Πρωθυπουργού της χώρας ότι δεν πρόκειται
να γίνει πλειστηριασµός όσο θα διαρκεί το lockdown. Τα ξέρετε,
νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουµε, ούτε εδώ είναι -
αν θέλετε- η ευκαιρία να αντιπαρατεθούµε σε δεδοµένα τα οποία
ξέρουµε ότι υπάρχουν και τα οποία γνωρίζει όλη η ελληνική κοι-
νωνία.

Από ’κει και πέρα, ως νοµικός γνωρίζετε πολύ καλά ότι η µη
προσκόµιση των περαιτέρω δικαιολογητικών δεν είναι επί ποινή
απαραδέκτου και το ξέρετε πολύ καλά. Άρα, λοιπόν, µη βάζουµε
τέτοιου είδους αιτιάσεις σε µία υπόθεση η οποία είναι απαντη-
µένη.

Το λέω αυτό διότι γνωρίζουµε όλοι ότι µέσω της πλατφόρµας
θα αποφευχθεί αυτός ο συνωστισµός, δηλαδή να µη γεµίζουν τα
πινάκια µε µη υπαρκτές ουσιαστικά υποθέσεις, που -όπως ξέ-
ρετε- ήδη υπάρχουν πολλές είτε γιατί σε πολλές υποθέσεις από
αυτές οι πιστωτές έχουν συµβιβαστεί µε τους οφειλέτες -και
αυτό είναι γνωστό- είτε γιατί αφορούν, βεβαίως, στρατηγικούς
κακοπληρωτές, οι οποίοι έχουν εργαλειοποιήσει το νόµο και
πλέον δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. 

Άρα, λοιπόν, πρέπει να γίνει το πρώτο βήµα να εκκαθαρίσουµε
ένα τοπίο προκειµένου να ξέρουµε ποια είναι η συνέχεια και ποια
είναι η υποχρέωση την οποία θα έχουν τα ειρηνοδικεία της
χώρας, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί µε τον µεγαλύτερο αριθµό
εξ αυτών των υποθέσεων.

Και, βεβαίως, µε αυτήν την ευκαιρία θέλω να καλέσω όλους
τους συνεπείς οφειλέτες να µην ολιγωρήσουν, να µην παραλεί-
ψουν και να σπεύσουν να κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση, ώστε
οι υποθέσεις τους να τύχουν της δικαιικής κρίσης το συντοµό-
τερο δυνατόν για να απαλλαγούν από το βάρος των συγκεκριµέ-
νων οικονοµικών εκκρεµοτήτων τους και να µπορούν να επανα-
προγραµµατίσουν τη ζωή τους ελεύθεροι από το όποιο βάρος.

Κοιτάξτε, η Κυβέρνηση δεν είναι εδώ µε οποιαδήποτε τιµωρη-
τική διάθεση, ειδικά σε µια εποχή που ξέρουµε ότι πρέπει να δεί-
ξουµε και την κοινωνική ευαισθησία και κυρίως να κάνουµε τα
απαραίτητα βήµατα να στηρίξουµε τους Έλληνες πολίτες και την
ελληνική κοινωνία σε µια πραγµατικά δύσκολη περίσταση. Νο-
µίζω ότι και η ευαισθησία του Πρωθυπουργού, αλλά βεβαίως και
όλων των µελών της Κυβέρνησης έχει αποδειχθεί σε διαφορετι-
κούς χρόνους µέχρι σήµερα µέσα από συγκεκριµένες επιλογές
και µέσα από αυτά τα µέτρα πρόνοιας τα οποία έχουν ληφθεί. 

Τέλος, εγώ θέλω να διαβεβαιώσω ότι η προσπάθεια η οποία
γίνεται ακόµη και για την εξέλιξη του νόµου Κατσέλη που πρό-
σφατα ψηφίσαµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει ως βασικό
στόχο κυρίως να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους οι
οποίοι δικαιούνται την προστασία. Και βεβαίως από την άλλη
πλευρά εννοείται ότι πρέπει να αποσυµφορήσει από έναν µεγάλο
όγκο τον χώρο της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως και να δηµιουργή-
σει τις συνθήκες ώστε η Ελλάδα να λειτουργεί µέσα από την Ευ-
ρωπαϊκή Συνθήκη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, µιας και
αντιλαµβάνεστε ότι ακόµη και ο χρόνος της δίκαιης δικαστικής
κρίσης είναι ένα από τα ζητήµατα για τα οποία κάποια στιγµή
πρέπει αφ’ ενός µεν να αιτιολογήσουµε την όποια δική µας θέση,
αλλά κυρίως να υποστηρίξουµε την κατεύθυνση της σοβαρής
παρουσίας του κράτους δικαίου. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην

πρώτη µε αριθµό 209/30-11-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Άρτας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χρήστου
Γκόκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Συγκοµιδή και διάθεση των µανταρινιών στην Περιφε-
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ρειακή Ενότητα (ΠΕ) Άρτας».
Ορίστε, κύριε Γκόκα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτησή µου αφορά στο πολύ σο-

βαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν αυτήν την περίοδο οι εσπε-
ριδοπαραγωγοί στην Άρτα, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές
της χώρας µας, ιδιαίτερα σε σχέση µε τα µανταρίνια, αρχής γε-
νοµένης µε την ποικιλία κληµεντίνη, αφού βρισκόµαστε στην πε-
ρίοδο της συγκοµιδής τους, ενώ ακολουθούν και οι υπόλοιπες
ποικιλίες µανταρινιών. Έχει ξεκινήσει και η περίοδος συγκοµιδής
πορτοκαλιών µε τις ναβαλίνες.

Η κατάσταση, όµως, κύριε Υπουργέ, όπως διαµορφώνεται
είναι απογοητευτική και οι παραγωγοί βρίσκονται πραγµατικά σε
απόγνωση. Οι τιµές για τα µανταρίνια είναι πάρα πολύ χαµηλές,
εξευτελιστικές θα έλεγα, στο µισό της περσινής τιµής για τον πα-
ραγωγό. Δεν φτάνουν καν τα 13 λεπτά για τον παραγωγό, ενώ η
ζήτηση είναι µηδαµινή, αφού θα έπρεπε να έχει συγκοµιστεί ήδη
το ένα τρίτο µέχρι το µισό της παραγωγής για τις κληµεντίνες.
Αντίστοιχα και στα πορτοκάλια οι τιµές είναι µειωµένες κατά 30%
σε σχέση µε πέρυσι και δεν υπάρχει και ανάλογη ζήτηση. Το πρό-
βληµα αφορά και στις εξαγωγές, αλλά και στην εσωτερική κατα-
νάλωση. 

Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν προβλήµατα από
τον ανταγωνισµό από τρίτες, αλλά και ευρωπαϊκές χώρες όπως
η Ισπανία που λόγω µεγάλης παραγωγής και προβληµατικών
προϊόντων, έχουν αρκετά χαµηλές τιµές, ενώ στη χώρα µας κυ-
κλοφορούν επίσης πολύ φθηνά µανταρίνια από χώρες στα προ-
ϊόντα των οποίων απαγορεύτηκε η είσοδος σε άλλες χώρες και
µάλιστα και βαλκανικές χώρες. 

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι έχουµε υποκατανάλωση στο εσω-
τερικό λόγω της έξαρσης της πανδηµίας και του lockdown, ενώ
δεν λειτουργεί ούτε η εστίαση και φυσικά δεν υπάρχει τουριστική
κίνηση.

Κύριε Υπουργέ, ιδιαίτερα για τα µανταρίνια η περίοδος συγ-
κοµιδής είναι πολύ σύντοµη και παρ’ ότι είναι υψηλής ποιότητας,
κινδυνεύουν να µείνουν αδιάθετα. Αλλά και λόγω των επικείµε-
νων βροχοπτώσεων και των κλιµατικών συνθηκών εάν δεν διατε-
θούν, σύντοµα θα αναπτυχθούν µύκητες που θα καταστρέψουν
την παραγωγή.

Έτσι λοιπόν, κύριε Υπουργέ, οι παραγωγοί κινδυνεύουν να µεί-
νουν χωρίς καθόλου εισόδηµα και γι’ αυτό σας ρωτώ µε αυτήν
µου την επίκαιρη ερώτηση: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε ως Υπουργείο να προβείτε για
την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων που αφορούν στους
παραγωγούς µανταρινιών, αλλά και γενικότερα των εσπεριδοει-
δών και για τη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά, αλλά και για
τις εξαγωγές; Τι λύσεις µπορούν να δοθούν σε σχέση µε την αν-
ταγωνιστικότητα των τιµών; 

Δεύτερον, µε ποιον τρόπο προτίθεστε να στηρίξετε ουσιαστικά
το εισόδηµα των παραγωγών από την πλευρά του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Τροφίµων και από άλλα χρηµατοδοτικά προγράµ-
µατα; Επίσης, είναι στις προθέσεις σας ενέργειες για την κάλυψη
της απώλειας εισοδήµατος από ευρωπαϊκά προγράµµατα όπως
το «DE MINIMIS»;

Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κύ-

ριος Υπουργός.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, το θέµα βρίσκεται στην παρακολούθηση

του Υπουργείου. Έχει ούτως ή άλλως τεθεί το ζήτηµα αυτό.
Εκτός από εσάς σήµερα που το θέτετε µε την ερώτησή σας
ορθώς, άλλοι συνάδελφοι επίσης το έχουν θέσει, όπως ο κ. Στύ-
λιος και ο κ. Γιόγιακας, στον οποίον βλέπω ότι προεκλήθη ενδια-
φέρον από την επίκαιρη ερώτησή σας και ήρθε να την παρακο-
λουθήσει. 

Κοιτάξτε: Εκείνο το οποίο κάνουµε είναι ότι παρακολουθούµε
προσεκτικά τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται η αγορά και
η κίνηση στα συγκεκριµένα προϊόντα, όπως και σε όλα τα προ-
ϊόντα. Η αλήθεια είναι ότι, πράγµατι, έχει εµφανιστεί µια µειωµέ-
νη εξαγωγική κίνηση στα συγκεκριµένα προϊόντα και εποµένως

θα πρέπει να παρακολουθήσουµε περαιτέρω το πώς θα εξελιχ-
θούν τα ζητήµατα.

Θα ήθελα να πω δυο πράγµατα, γιατί θέλω να είµαι σαφής και
πολύ κατηγορηµατικός στα ζητήµατα αυτά. Πρώτον, είναι πολύ
σηµαντικό, ακόµα και αν οι παραγωγοί µας δεν βρίσκουν αγορα-
στές στις τιµές που θα επιθυµούσαν να τα διαθέτουν, γιατί έτσι
έχουµε καταχώρηση της µειωµένης τιµής και επίσης, καταχώ-
ρηση και της κίνησης. Εάν δεν διατίθενται, τότε δεν υπάρχει αυτή
η καταχώρηση και δυσκολεύει εν συνεχεία τις αποτιµήσεις και
τις εκτιµήσεις που έχουµε να κάνουµε εµείς. 

Άρα, λοιπόν, το πρώτο πράγµα που λέω είναι το εξής: ανεξαρ-
τήτως της δυσκολίας τιµής οι παραγωγοί µας πρέπει να κάνουν
ό,τι µπορούν προκειµένου να διατεθούν τα προϊόντα. Εµείς πα-
ρακολουθούµε την εξέλιξη της τιµής, αλλά είναι σηµαντικό να γί-
νεται αυτό.

Το δεύτερο, το οποίο θέλω να σας πω, είναι –και αυτό επίσης,
θέλω να καταστεί κτήµα του Κοινοβουλίου, αλλά κυρίως των πα-
ραγωγών- ότι εµείς δεν ενισχύουµε για την περίπτωση της εµπο-
ρικής διαταραχής. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές. Δεν επιτρέ-
πεται να γίνεται αυτό διότι αυτό αποτελεί παραβίαση των κανό-
νων της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισµού. Εποµένως,
θα πρέπει κάθε φορά να δούµε εάν αυτή η πράγµατι µειωµένη
ζήτηση, η οποία εµφανίζεται σε επίπεδο εξαγωγών, οφείλεται
στα περιοριστικά µέτρα που έχουµε λάβει λόγω του κορωνοϊού.

Στα εσπεριδοειδή πέρασε µια περίοδος σηµαντική, όπου εί-
χαµε θεαµατική αύξηση των εξαγωγών. Πήγαν εξαιρετικά καλά.
Τώρα εµφανίζεται µια κάµψη της ζητήσεως. Πρέπει, λοιπόν, να
δούµε τα αίτια αυτής της κάµψης, τα οποία µελετάµε. Σε περί-
πτωση που διαπιστώσουµε ότι τεκµηριώνεται η µείωση αυτής της
ζήτησης, κατά συνέπεια αντιστοίχως η µείωση της τιµής, εξαιτίας
των περιοριστικών µέτρων που έχουµε λάβει για τον κορωνοϊό,
τότε θα µπούµε στη διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων, όπως
έχουµε πει, για µια σειρά άλλων προϊόντων.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Υπουργού)

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πάρω χρόνο. Θα χρειαστώ µόνο δέκα
δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσω τη σκέψη µου. 

Όµως, τονίζω το εξής: Είναι πολύ σηµαντικό, επειδή αναφερ-
θήκατε σε ζητήµατα εισαγωγών, να ξέρετε ότι οι φυτοϋγειονοµι-
κοί έλεγχοι γίνονται απαρέγκλιτα µε µεγάλη αυστηρότητα και,
αν θέλετε, έχουν δοθεί οι σωστές εντολές στην κατεύθυνση
αυτή, όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορούν να αποκλειστούν ει-
σαγωγές, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση διεξάγονται νοµίµως. 

Σχετικά µε τα υπόλοιπα και για τον τρόπο µε τον οποίο χειρι-
ζόµαστε τα θέµατα της ενίσχυσης των παραγωγών µας κατά την
περίοδο της πανδηµίας και λίγο πιο γενικά, θα µιλήσω στη δευ-
τερολογία µου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, σκοπός της ερώτησής
µου είναι η ανάδειξη του προβλήµατος για τους παραγωγούς της
Άρτας και των άλλων περιοχών και η ανάγκη να δοθούν λύσεις.
Η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει. Πρέπει να προστατευθεί η πα-
ραγωγή, να στηριχθεί η δύσκολη προσπάθεια των παραγωγών
µε κάθε τρόπο. Πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Έτσι όπως έχει δια-
µορφωθεί η κατάσταση πρέπει να βρεθούν τρόποι οικονοµικής
ενίσχυσης. Αναφέρατε ένα πλαίσιο. Ελπίζω στη δευτερολογία
σας να είστε πιο αναλυτικός. 

Οι καλλιέργειες αυτές έχουν ήδη ένα υψηλό κόστος παραγω-
γής. Το πρόβληµα δεν αφορά µόνο στην επιβίωση των οικογε-
νειών, λόγω έλλειψης εισοδήµατος, αλλά και στην αδυναµία να
συνεχίσουν να παράγουν. Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικό. Και
µάλιστα να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας σε νοµούς,
όπως η Άρτα, που στηρίζονται στον πρωτογενή τοµέα. Τα προ-
βλήµατα στους άλλους κλάδους είναι γνωστά, στην κτηνοτρο-
φία, στην πτηνοτροφία, στις υδατοκαλλιέργειες και στην υπόλοι-
πη παραγωγή.

Είναι αλήθεια ότι ο πρωτογενής τοµέας δεν στηρίχθηκε στον
βαθµό που θα έπρεπε µέχρι σήµερα είτε από πλευράς ενισχύ-
σεων είτε στο πλαίσιο χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, λόγω της
υγειονοµικής κρίσης. Εποµένως, υπάρχει ανάγκη γενναίας ενί-
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σχυσης, για να συνεχίσει να αποτελεί τον πυλώνα για την παρα-
γωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση που επιθυµούµε για τη
χώρα µας.

Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε µε τι τρόπους θα ενισχύσουµε
αυτό το προϊόν. Θα ήθελα να δείτε τα περιθώρια και τις δυνατό-
τητες διάθεσης του προϊόντος σε διάφορες κοινωνικές οµάδες,
πολύτεκνες οικογένειες, σχολεία, στρατό, για να µην πάει στο
τέλος χαµένη η παραγωγή και να µην απαξιωθεί.

Συµφωνώ, να φύγει η παραγωγή, αλλά επαναλαµβάνω τις
τιµές που είναι εξευτελιστικές , δηλαδή από 23 λεπτά µέχρι 25
λεπτά στο εµπόριο, αντί για 35 µε 38 λεπτά που ήταν πέρυσι. Για
τον παραγωγό, όµως, είναι διπλάσια η περσινή τιµή, γιατί αφαι-
ρείται το ίδιο ποσό για τα εργατικά. Το ίδιο γίνεται και στα πορ-
τοκάλια που οι τιµές κυµαίνονται 30% λιγότερο από πέρυσι. 

Όµως, παρά το ότι οι παραγωγοί θέλουν να δώσουν τα µαν-
ταρίνια, και φυσικά θέλουν να τα δώσουν σε καλές τιµές και είναι
και λογικό, ούτε το 10% από την παραγωγή δεν έχει φύγει ακόµη.
Δηλαδή, σε συγκεκριµένες περιοχές, εκεί που φόρτωναν δέκα
µε δώδεκα νταλίκες την ηµέρα, κύριε Υπουργέ, φορτώνουν µόνο
µια. Περιµένουν πενήντα-εξήντα παραγωγοί και φεύγουν άπρα-
κτοι.

Σε σχέση µε την αυξηµένη παραγωγή και τα µικρόκαρπα προ-
ϊόντα της Ισπανίας, όπως γνωρίζετε, µπαίνουν µε χαµηλές τιµές.
Έρχονται τα προϊόντα από τρίτες χώρες όπως το Μαρόκο, και
αναµένεται όλα αυτά τα προϊόντα από τρίτες χώρες να έχουν και
ευκολότερη διείσδυση στη Βρετανία. Δηλαδή, οι προοπτικές να
υπάρχει ζήτηση στα εσπεριδοειδή µειώνονται.

Από ό,τι είδα σε δηµοσιεύµατα των τελευταίων ηµερών σε έν-
τυπα που ασχολούνται µε αγροτικά θέµατα, κύριε Υπουργέ, και
που αφορούν οπωροκηπευτικά, κυρίως µανταρίνια και πορτοκά-
λια από την Τουρκία σε µεγάλες ποσότητες και πολύ χαµηλή
τιµή, στα οποία απαγορεύτηκε η εισαγωγή σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ αυτών και σε βαλκανικές χώρες,
λόγω υψηλής παρουσίας φυτοφαρµάκων. 

Θα ήθελα να µας πείτε στη δευτερολογία σας περισσότερα
στοιχεία για το τι έχει συµβεί. Πώς επιτράπηκε στη χώρα µας να
διατίθενται τέτοιας ποιότητας πορτοκάλια και αν συνεχίζεται η
εισαγωγή τους; Τι ενέργειες σκοπεύετε να λάβετε περαιτέρω για
την προστασία της υγείας των καταναλωτών, αλλά και των ελλη-
νικών προϊόντων;

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Ένα άλλο θέµα, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής: Φαίνεται ότι
υπάρχει ένα αίτηµα στις οµάδες παραγωγών. Θα ήθελα µε την
ευκαιρία αυτή από την πλευρά σας να πάρετε πρωτοβουλίες για
την ουσιαστική υποστήριξη µε ενηµέρωση και παροχή βοήθειας
νοµικής, τεχνολογικής και οικονοµικής, ώστε να προχωρήσει η
σύσταση οµάδων παραγωγών, διότι θα συµβάλει στην αποτελε-
σµατική αντιµετώπιση αυτών των προϊόντων. 

Πάνω από όλα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να στηριχθούν τώρα οι
εσπεριδοπαραγωγοί και η παραγωγή των εσπεριδοειδών. 

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε

τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να συντονιστούµε
επί των βασικών αρχών της αγροτικής πολιτικής η οποία, όπως
ξέρετε, σε πολύ µεγάλο βαθµό είναι ευρωπαϊκή πολιτική και δε-
σµεύεται και καθορίζεται από τις γενικές κατευθύνσεις της κοι-
νής αγροτικής πολιτικής, αλλά και από τους κανόνες για τον
ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά. 

Αυτές είναι οι δυο πραγµατικότητες τις οποίες πρέπει να τις
λέµε και να τις ξαναλέµε και να τις εξηγούµε στους παραγωγούς,
γιατί; Γιατί είναι σηµαντικό να συντονιστούµε, διότι έτσι θα συν-
τονιστούν και οι παραγωγοί και θα συντονιστεί και η ελληνική πα-
ραγωγή προς αυτή την κατεύθυνση, που είναι τελικώς και η µόνη
βιώσιµη κατεύθυνση, δηλαδή η δηµιουργία µιας βιώσιµης, αντα-
γωνιστικής υψηλής ποιότητας, αυξηµένης τυποποίησης, αυξη-
µένης προστιθέµενης αξίας γεωργία. Αν δεν επιτευχθούν αυτά,
να µην πιστεύετε –ελπίζω ότι δεν το πιστεύει κάποιος µέσα στην
Αίθουσα- ότι µε τις όποιες ενισχύσεις, θα λύσουµε δοµικά προ-

βλήµατα της ελληνικής παραγωγής.
Όµως, έρχοµαι στο συγκεκριµένο. Στο συγκεκριµένο, το οποίο

µου λέτε, θέλω να µην αµφισβητείτε –φαντάζοµαι ότι δεν αµφι-
σβητείτε- την πρόθεση της Κυβέρνησης, γιατί όχι στα λόγια, στην
πράξη η πρόθεση έχει εκφραστεί. Η πρόθεση έχει εκφραστεί µε
363.442.806 ευρώ σε ενισχύσεις φέτος. Αυτό έγινε άνευ προ-
ηγουµένου. Βεβαίως άνευ προηγουµένου είναι και ο κορωνοϊός.
Όµως, η πρόθεση έχει εκφραστεί. Κυριολεκτικά δεν υπάρχει
προϊόν, το οποίο να έχει υποστεί πίεση και ζηµία εξαιτίας των πε-
ριοριστικών µέτρων που έχουµε πάρει για την αντιµετώπιση του
κορωνοϊού, που να µην έχει ενισχυθεί.

Μόνο σας τα απαριθµώ -έτσι πάρα πολύ γρήγορα- και αφήνω
τις ενισχύσεις που έχουµε δώσει στα θερµοκήπια της Κρήτης για
καταστροφές µέσω του «DE MINIMIS» και στα τεύτλα και στα
βαµβάκια του Έβρου και στο στάρι του Έβρου: Οι παράκτιοι αλι-
είς, οι ανθοπαραγωγοί, οι αιγοπροβατοτρόφοι, οι σπαραγγοπα-
ραγωγοί, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, τα γουνοφόρα ζώα για
τα οποία τώρα είναι στη διαδικασία να πάρουν τα χρήµατα, η
ανοιξιάτικη πατάτα, οι ντοµάτες θερµοκηπίου Κρήτης, τα αγγού-
ρια θερµοκηπίου Κρήτης, οι µελιτζάνες, τα πρώιµα καρπούζια,
οι ελιές Καλαµών, οι οινοπαραγωγοί µας µε την απόσταξη οίνου,
αλλά και µε τον «πράσινο τρύγο», η µεγάλη αλιεία µας και τώρα
εξετάζουµε την ενίσχυση στα θερµοκήπια στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα, σε φυτώρια, στα καλοκαιρινά καρπούζια, στις καλοκαιρι-
νές πατάτες. Βεβαίως, είναι και η ιχθυοκαλλιέργεια για την οποία
εκκρεµεί µέτρο για να µας εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεν υπάρχει κλάδος που διαπιστώνουµε ότι έχει υποστεί πίεση
-και το τονίζω, δεν λέω απλώς αιτήµατα γιατί έχουµε απορρίψει
και αιτήµατα, θέλω να είµαι σαφής, έχουµε απορρίψει και αιτή-
µατα, γιατί πρέπει να διαπιστώνεται η διαταραχή λόγω του κο-
ρωνοϊού- ότι έχει πληγεί και να µην έχει υποστηριχθεί.

Το αυτόν -θέλω να είστε βέβαιος- θα ισχύσει και για την περί-
πτωση που συζητάµε τώρα, για τα εσπεριδοειδή αυτής της πε-
ριόδου. Βεβαίως, θα περιµένουµε να δούµε µε ποιο τρόπο θα
εξελιχθεί η αγορά στο σύνολό της. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Υπουργού)

Δεν ξέρω αν έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε, ένα, όµως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μου είπατε, όµως, για το θέµα των ελέγχων. Θέλω να σας πω

το εξής: Οι έλεγχοι γίνονται, γίνονται στην είσοδο, αλλά –επίσης
θέλω να διευκρινίσω- εµείς δεν κάνουµε ελέγχους επ’ αφορµή
εµπορικού ανταγωνισµού, γιατί αυτό θα ήταν µία παραβίαση των
αρχών του ανταγωνισµού. Κάνουµε φυτοϋγειονοµικούς ελέγ-
χους για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Αυτοί οι έλεγχοι
γίνονται είτε οι τιµές είναι υψηλές είτε οι τιµές είναι χαµηλές, είτε
υπάρχει ζήτηση είτε δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν συνδέουµε τον εµ-
πορικό ανταγωνισµό µε την προστασία της δηµόσιας υγείας και
τους ελέγχους στις εισόδους της χώρας. Αυτοί οι έλεγχοι γίνον-
ται αδιάλειπτα και σε κάθε περίπτωση. Και θέλω να σας διαβε-
βαιώσω γι’ αυτό.

Πράγµατι, λοιπόν, εµφανίζεται µία αύξηση εισαγωγών. Το 2019
οι εισαγωγές στα µανταρίνια ανήλθαν στους χίλιους τριακόσιους
είκοσι εννιά τόνους. Από 1-1-2020 µέχρι σήµερα ανήλθαν στους
δύο χιλιάδες σαράντα τέσσερις. Το ίδιο ισχύει και για τα λεµόνια.
Τα λεµόνια εισαγωγής ήταν είκοσι µία χιλιάδες εννιακόσιοι σα-
ράντα εννιά τόνοι και ανέβηκαν φέτος στους είκοσι έξι χιλιάδες
εξακόσιους τριάντα τέσσερις. Οι εισαγωγές στα πορτοκάλια
είναι στους τρεις χιλιάδες διακόσιους πενήντα οκτώ τόνους και
φέτος έχουµε φτάσει στους τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιους
τριάντα τρεις. Υπάρχει, λοιπόν, µια αύξηση των εισαγωγών.

Η αύξηση των εισαγωγών αυτών θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι δεν σηµαίνει ότι έχουµε χαλαρώσει τους ελέγχους στα σηµεί-
α εισόδου της χώρας, αλλά σε µεγάλο βαθµό την προηγούµενη
περίοδο έγινε, διότι υπήρχαν πολύ µεγάλες δικές µας εξαγωγές
σε µεγάλες τιµές των εσπεριδοειδών µας, οπότε αυτό αναπλη-
ρώθηκε από µια ζήτηση και διαµορφώθηκε µια εσωτερική εισα-
γωγή, µια αύξηση των εισαγωγών. Βγήκαν τα δικά µας έξω σε
πολύ καλύτερες τιµές και υπήρξε µια αναπλήρωση της ζήτησης
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στην εσωτερική αγορά από εισαγωγές. Αυτά, λοιπόν, τα εµπο-
ρικά φαινόµενα θα τα έχουµε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνετε µε αυτό, κύ-
ριε Υπουργέ.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ εκείνο για το οποίο θέλω να σας διαβεβαι-
ώσω είναι ότι σε κάθε περίπτωση παρακολουθούµε την αγορά
και από τη στιγµή που θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαταραχή
εξαιτίας των περιοριστικών µέτρων που έχουµε πάρει για τον κο-
ρωνοϊό, θα παρέµβουµε για να στηρίξουµε τους παραγωγούς
µας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην
τρίτη µε αριθµό 205/30-11-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύ-
κλου της Βουλευτού Α’ Ανατολικής Αττικής του ΜέΡΑ25 κ. Μα-
ρίας Απατζίδη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Υπο-
βάθµιση της Γενικής Γραµµατείας Αποδήµου Ελληνισµού».

Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Κων-
σταντίνος Βλάσης.

Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης του

σχεδίου νόµου για την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου
Εξωτερικών έγινε γνωστή η πρόθεση της Κυβέρνησης να συγ-
χωνεύσει τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού µε τη Γε-
νική Γραµµατεία Δηµόσιας Διπλωµατίας Προξενικών και Θρη-
σκευτικών Υποθέσεων.

Η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού ιδρύθηκε το 1983
και µέχρι πρότινος ήταν δηµόσια ανεξάρτητη διοικητική υπηρε-
σία που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πέρα από την
πραγµατική αποψίλωση του ανθρώπινου δυναµικού της από το
2010, µε τις εθελούσιες συνταξιοδοτήσεις των µνηµονιακών χρό-
νων να µην αναπληρώνονται µε ανάλογο αριθµό νεοεισερχόµε-
νων, οτιδήποτε ήταν µέχρι πρότινος αυτοτελής υπηρεσία υπα-
γόµενη στο Υπουργείο Εξωτερικών -το οποίο ασκούσε εποπτεία-
υποβαθµίστηκε, χάνοντας κατ’ ουσίαν την ανεξαρτησία και κυ-
ρίως την αυτοτέλεια την οποία είχε προηγουµένως.

Η όποια αυτοτέλεια είχε κάποτε η άλλοτε Γενική Γραµµατεία
Απόδηµου Ελληνισµού σε επίπεδο προϋπολογισµού και καθορι-
σµού δαπανών-δράσεων θα περισταλεί νοµοθετικά περαιτέρω,
µε ουσιαστική υποβάθµισή της σε απλή διεύθυνση και συνακό-
λουθη δυναµικότερη άµεση εξάρτηση και υπαγωγή της στην πο-
λιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εξυπακούεται πως ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας
σε επιστολή που απεστάλη σε σειρά από µεγάλες οργανώσεις
της οµογένειας το καλοκαίρι, ονόµασε αυτή τη ραγδαία υποβάθ-
µιση αναβάθµιση.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας της κυρίας Βουλευτού)

Τη µεθόδευση κατακεραύνωσαν προσωπικότητες, όπως ο Μα-
νώλης Βεληβασάκης, πρώην Πρόεδρος του Παγκοσµίου Συµ-
βουλίου Κρητών και πολιτικός µηχανικός, ο οποίος έστειλε το
καλοκαίρι επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, ο δόκτωρ Σπύρος
Μεζίτης –την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε- καθηγητής στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Cornell και Πρόεδρος της Οµοσπον-
δίας Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Βορείου Αµερικής και άλλοι.

Οι εξελίξεις αυτές λαµβάνουν χώρα την ίδια στιγµή που έχει
παραχωρηθεί δικαίωµα ψήφου ή µάλλον διευκόλυνσης της άσκη-
σης του δικαιώµατος ψήφου στον Απόδηµο Ελληνισµό, µε τις
επικείµενες εκλογές να συνιστούν την πρώτη εκλογική κατα-
γραφή των αποτελεσµάτων αυτής της πρωτοβουλίας -στην ο-
ποία το ΜέΡΑ25 αντιπρότεινε πλήρη τεκµηριωµένη πρόταση
νόµου για πιο ουσιαστική, πιο λειτουργική και πιο δηµοκρατική
κατοχύρωση της άσκησης του δικαιώµατος ψήφου των Αποδή-
µων Ελλήνων, την οποία η Κυβέρνηση απέρριψε- µε την οποία
πρωτοβουλία εντείνει και ενδυναµώνει το δικαίωµα ψήφου και εκ
των πραγµάτων πολιτικής παρέµβασης των Αποδήµων Ελλήνων
στην τρέχουσα πολιτική πραγµατικότητα της Ελλάδας.

Θα ανέµενε κάποιος πως αυτή την εξέλιξη, δεδοµένων και των
αυξηµένων αναγκών συντονισµού που δηµιουργεί, θα ακολου-
θούσε η αναβάθµιση της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελλη-
νισµού. Διαπιστώνουµε, όµως και εµείς, αλλά και πολλοί εκπρό-

σωποι της οµογένειας, ακριβώς το αντίθετο.
Παρά τις υπουργικές διαβεβαιώσεις, προκύπτει το εύλογο

ερώτηµα αν υφίσταται σκοπιµότητα στην υποβάθµιση, ειδικά
όταν αυτή συνεπάγεται πολύ αµεσότερο έλεγχο της πολιτικής
ηγεσίας στην άλλοτε ανεξάρτητη υπηρεσία, σκοπιµότητα καθο-
δήγησης εξελίξεων και συντονισµού, εν όψει των επόµενων εθνι-
κών εκλογών και της συµµετοχής του Απόδηµου Ελληνισµού σε
αυτές.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός: Ποια η
λογική πίσω από την απορρόφηση της µέχρι πρότινος ανεξάρ-
τητης Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού στην ευρύ-
τερη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διπλωµατίας και Απόδηµου
Ελληνισµού, καθώς και της επικείµενης περαιτέρω υποβάθµισής
της, την οποία η Κυβέρνηση παρουσιάζει ως αναβάθµιση και µά-
λιστα εν όψει της αυξηµένης βαρύτητας της παρουσίας του από-
δηµου Ελληνισµού για τα πολιτικά πράγµατα εντός Ελλάδας, στο
πλαίσιο της διευκόλυνσης άσκησης του δικαιώµατος ψήφου των
αποδήµων;

Δεύτερον, πώς µπορεί να διασφαλίσει ο κύριος Υπουργός την
εύρυθµη λειτουργία των σχετικών µε τον απόδηµο Ελληνισµό
υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν το ανθρώπινο δυ-
ναµικό έχει αποψιλωθεί σε εντυπωσιακό βαθµό;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Απατζίδη, µα-
ζέψτε το λίγο.

ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, µισό λε-
πτάκι και τελειώνω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Πώς προτίθεται να ανταποκριθεί ο κύριος

Υπουργός στην ανάγκη ενίσχυσης της πάλαι ποτέ αυτοτελούς
γενικής γραµµατείας, εν όψει του νέου πολιτικού ρόλου του Από-
δηµου Ελληνισµού για την Ελληνική Δηµοκρατία;

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υφυ-

πουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχα-

ριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, ο Απόδηµος Ελληνισµός αποτελεί αναµφι-

σβήτητα ένα πολύτιµο κεφάλαιο για τη χώρα µας και η σύσφιγξη
και η εµβάθυνση των σχέσεων µε τους Έλληνες της διασποράς
συνιστά µια στρατηγική προτεραιότητα αυτής της Κυβέρνησης
και για τον λόγο αυτό εργαζόµαστε συστηµατικά. Ξεκίνησε και
µε τον προηγούµενο Υφυπουργό, τον κ. Διαµατάρη και πιστεύω
ότι συνεχίζω και εγώ µε τον ίδιο τρόπο.

Η δηµιουργία, λοιπόν, της νέας Γενικής Γραµµατείας Δηµό-
σιας Διπλωµατίας και Απόδηµου Ελληνισµού αποτελεί µια θε-
σµική τοµή, πρώτον, διότι η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελ-
ληνισµού, παρ’ ότι λειτουργούσε υπό την οµπρέλα του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, δεν ήταν ενταγµένη στο οργανόγραµµά του
και αυτή τη στιγµή ερχόµαστε να δώσουµε λύσεις σ’ αυτό.

Δεύτερον, από την ενοποίηση αυτή δηµιουργείται µια νέα
ισχυρή γενική γραµµατεία, η οποία συντονίζει και υλοποιεί µε
έναν ενιαίο και αποτελεσµατικό τρόπο όλες τις δράσεις και τις
λειτουργίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ελλήνων στο εξω-
τερικό και στο εσωτερικό, δηλαδή τα προξενικά, τα θρησκευτικά,
τα εκπαιδευτικά και τα πολιτιστικά θέµατα.

Επίσης, µέσω της συγχώνευσης αυτής δίνεται πλέον η δυνα-
τότητα ενίσχυσης της γενικής γραµµατείας µε νέο ανθρώπινο
δυναµικό από το Υπουργείο Εξωτερικών –κι αυτό το αναφέρω,
γιατί µιλήσατε για αποψίλωση ανθρώπινου δυναµικού- ώστε να
συνεχιστεί απρόσκοπτα η εύρυθµη λειτουργία της, δεδοµένης
της µείωσης των υπαλλήλων από τη συνταξιοδότησή τους.

Επιπλέον, ιδιαίτερα σηµαντικό στη σηµερινή συγκυρία που δια-
νύουµε, είναι το εξής: Στη νέα αυτή γενική γραµµατεία µέσω της
δηµόσιας διπλωµατίας προάγονται οι δίκαιες θέσεις της χώρας
και αναδεικνύεται µε αναβαθµισµένο τρόπο η διεθνής εικόνα της
χώρας µας. Σε αυτήν την προσπάθεια, όπως είναι γνωστό, ο Από-
δηµος Ελληνισµός και η απανταχού οµογένεια διαδραµατίζουν
βαρύνοντα ρόλο. Αυτός είναι και ένας επιπρόσθετος λόγος, για
τον οποίο αποφασίσαµε και συµπεριλάβαµε στον τοµέα ευθύνης
της γενικής γραµµατείας, µαζί µε τον Απόδηµο Ελληνισµό και τη
δηµόσια διπλωµατία, έναν τοµέα που έχει στόχο να καταρτίσει
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και να εφαρµόσει µία στοχευµένη επικοινωνιακή πολιτική, η
οποία θα προωθεί τις επίσηµες θέσεις της χώρας και επίσης, θα
αντικρούει ανά πάσα στιγµή τις αρνητικές εντυπώσεις που δηµι-
ουργούνται για την Ελλάδα από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να αναφέρω, λαµβάνοντας υπ’ όψιν
όλα τα ανωτέρω ότι όχι µόνο δεν µιλάµε για υποβάθµιση της Γε-
νικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού, αλλά αντιθέτως για
αναβάθµισή της.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Απατζίδη, έχε-

τε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή. Με την

πρόσφατη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης πλέον οι
Απόδηµοι Έλληνες έχουν δικαίωµα ψήφου και συµµετέχουν στις
εθνικές εκλογές. 

Ως εκ τούτου, προκύπτουν ορισµένα ερωτήµατα: Πρόκειται
απλώς για έναν πληθυσµό διασκορπισµένο σε άλλα κράτη, χωρίς
να προκύπτει η ανάγκη να διατηρεί αυτός ο πληθυσµός σχέση
µε τη δηµοκρατία µας πέρα από αυτήν της παροχής ψήφου ή
πρόκειται για απόδηµους Έλληνες τους οποίους εµείς πασχί-
ζουµε να διατηρήσουµε σε µία ζωντανή σχέση µε τη χώρα µας
και µε το τι συµβαίνει σήµερα στην πατρίδα µας σε κάθε επίπεδο;
Έχουµε µία αµφίδροµη σχέση µε τους οµογενείς µας ή απλά κά-
νουµε κάποια προγράµµατα αντιµετωπίζοντάς τους ως αντικεί-
µενα; Υφίσταται κάποια πρόνοια για την πολιτική ένταξη των
Απόδηµων Ελλήνων, οι οποίοι σήµερα πλέον µπορούν να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωµα ή είναι αποκλειστικά δική τους
υπευθυνότητα, δηλαδή είναι και αυτό ακόµα ένα ζήτηµα ατοµι-
κής ευθύνης;

Μέσω των προηγούµενων ερωτηµάτων τίθεται ένα κεντρικό
ζήτηµα για τη σχέση της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε τον Από-
δηµο Ελληνισµό, στο νέο κεφάλαιο που έχει πλέον ανοίξει από
τη στιγµή που οι Έλληνες του εξωτερικού µπορούν πλέον να
ασκούν το δικαίωµα ψήφου τους. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει µία σύντοµη αναφορά στην αντιπρό-
ταση του νόµου που έχει καταθέσει το ΜέΡΑ25 στην κοινοβου-
λευτική συζήτηση για τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία,
αντιπρόταση η οποία, δυστυχώς, δεν έγινε αποδεκτή προκειµέ-
νου να συζητηθεί στην Ολοµέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Η συγκεκριµένη πρόταση προέβλεπε επτά εκλογικές περιφέ-
ρειες Αποδήµων Ελλήνων, διακριτές περιφέρειες, µε δική τους
ψήφο και δικούς τους υποψήφιους Βουλευτές για τις περιοχές
όπου ζουν, εργάζονται και διαπρέπουν οι Έλληνες του εξωτερι-
κού. Τελικά, όχι απλώς νοµοθετήθηκε η πρόσκληση σε αυτούς
να υπερψηφίσουν τον έναν ή τον άλλον υποψήφιο Βουλευτή κά-
ποιου κόµµατος στην εκλογική περιφέρεια από την οποία απο-
χώρησε χρόνια ή και δεκαετίες πριν, αλλά θα πρέπει να επι-
σηµανθεί πως η αποδοχή της ψήφισης του εκλογικού νόµου από
πλευράς της οµογένειας έγινε ως ένα πρώτο βήµα υλοποίησης
του πολύχρονου αυτού αιτήµατος, µε την ελπίδα ότι µετά τις
πρώτες εµπειρίες ο νόµος για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλο-
γικού δικαιώµατος θα τροποποιηθεί και θα ληφθούν υπ’ όψιν τα
αιτήµατα και οι προτάσεις των οργανώσεων του Απόδηµου Ελ-
ληνισµού. 

Σε αυτό το θεµελιώδες σφάλµα του τότε νοµοσχεδίου, που σή-
µερα είναι νόµος του κράτους, σχετικά µε το δικαίωµα ψήφου
των αποδήµων και το οποίο διατηρεί τη σχέση της Ελληνικής Δη-
µοκρατίας µε τον Απόδηµο Ελληνισµό, προκύπτει µία ανισορρο-
πία: Έρχεται να προστεθεί και ο περιορισµός της όποιας
αυτοτέλειας είχε αποµείνει στην άλλοτε Γενική Γραµµατεία Από-
δηµου Ελληνισµού, η συρρίκνωση και η περαιτέρω υποβάθµισή
της σε απλή διεύθυνση.

Η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης αποτελεί ένα
βήµα αποµάκρυνσης απέναντι στις διεκδικήσεις του Απόδηµου
Ελληνισµού. Την ίδια στιγµή παρατηρείται η διαµόρφωση του
εξής πλαισίου: Αρχικά µε τον νόµο για το δικαίωµα ψήφου τους
οι απόδηµοι θα προσέρχονται να ψηφίσουν όχι ως άνθρωποι µε
κέντρο της ζωής τους και της δραστηριότητάς τους στη χώρα
του εξωτερικού όπου ζουν, αλλά ως αδιαφοροποίητα µέλη της
όποιας εκλογικής περιφέρειας εντός της ελληνικής επικράτειας

και στη συνέχεια µε την υποβάθµιση της Γενικής Γραµµατείας
Απόδηµου Ελληνισµού. Το επίκεντρο δεν θα είναι οι δεσµοί των
Αποδήµων Ελλήνων µε την πατρίδα, καθώς και οι µεταξύ τους
σχέσεις, αλλά η άµεση εξάρτηση και υπαγωγή τους στην πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Τα προηγούµενα, µάλιστα, λαµβάνουν χώρα την ίδια στιγµή
που οι δοµές εκπαίδευσης των Ελλήνων του εξωτερικού τελούν
υπό καθεστώς υποχρηµατοδότησης, ιδιαίτερα µετά από τη δε-
καετία των µνηµονίων. Η υποχρηµατοδότηση των συγκεκριµένων
δοµών, η ανεπάρκεια του προσωπικού και των πόρων υπονο-
µεύουν τους δεσµούς των Ελλήνων µεταναστών πρώτης γενιάς
µε τη χώρα καταγωγής τους, αλλά και την ενδυνάµωση της ελ-
ληνικής ταυτότητας των οµογενών δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Το
ίδιο ισχύει και για τα προγράµµατα και τα τµήµατα ελληνικών
σπουδών στα πανεπιστήµια του εξωτερικού. Δεν θα επεκταθώ
αυτήν τη στιγµή.

Όλα τα παραπάνω, όµως, φανερώνουν στρεβλώσεις και ανι-
σορροπίες που υπονοµεύουν το όποιο εγχείρηµά µας να ενσω-
µατώσουµε και να αποδεχτούµε τους Απόδηµους Έλληνες ως
ενεργητικά µέλη στην ελληνική δηµοκρατική διαδικασία.

Κύριε Υπουργέ, η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού
είναι η πλέον αναγνωρίσιµη υπηρεσία της ελληνικής πολιτείας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Απατζίδη, δεν
θα κάνουµε τώρα ανάλυση τι είναι. Ερώτηση, σας παρακαλώ.

ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για ένα
λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε ένα λεπτό.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Η σχέση δεκαετιών της Γενικής Γραµµα-

τείας Απόδηµου Ελληνισµού και του στελεχικού δυναµικού µε τις
ελληνικές οµογένειες του κόσµου µέσα από την έως τώρα αυτο-
νοµία της γενικής γραµµατείας υπήρξε άµεση, αδιαµεσολάβητη,
ουσιαστική, παραγωγική και αποτελεσµατική, έχοντας προσφέ-
ρει πολλαπλά εθνικά οφέλη, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για
τον ελληνισµό της διασποράς. Καλούµε να ληφθούν υπ’ όψιν,
κύριε Υπουργέ, και να εισακουστούν οι προτάσεις των φορέων
των απόδηµων και να µη συνεχιστεί η υλοποίηση της υποβάθµι-
σης της Γενικής Γραµµατείας του Απόδηµου Ελληνισµού.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,

έχετε τον λόγο. Παρ’ ότι ήσαστε απόλυτα σαφής, ορίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κυρία

Απατζίδη, πραγµατικά µου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι µιλάτε
για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, όταν είστε το µόνο
κόµµα το οποίο δεν ψήφισε το νόµο τον οποίο φέραµε στη
Βουλή, ο οποίος θα δεχτώ ότι σίγουρα δεν ήταν αυτό που και
εµείς θέλαµε να ψηφίσουµε. Είχαµε πει από την αρχή ότι εµείς
θέλαµε να διευκολύνουµε την ψήφο όλων των Ελλήνων του εξω-
τερικού, όπου κι αν βρίσκονται, ακόµα και µε επιστολική ψήφο,
και που έχουν τη δυνατότητα τώρα, εάν πάρουν το αεροπλάνο
και έρθουν στην Ελλάδα να ψηφίσουν. Μπορεί να µην ήταν αυτό
το νοµοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή αυτό που το θέλαµε, παρ’
όλα αυτά εµείς δεν µπορούσαµε να κλείσουµε τα µάτια µας και
να πούµε «όχι» στο πρώτο βήµα. Αυτό το «όχι» το είπατε εσείς,
το µόνο κόµµα που καταψήφισε αυτόν τον νόµο και τώρα έρχε-
στε και υπερθεµατίζετε για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Εµείς, λοιπόν, ως Κυβέρνηση δείχνουµε πραγµατικά το τερά-
στιο ενδιαφέρον για τον Ελληνισµό του εξωτερικού, που πραγ-
µατικά τον θεωρούµε ένα εξαιρετικά πολύτιµο κεφάλαιο.

Ο νόµος για τη διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξω-
τερικού ήταν ένα από όλα αυτά τα βήµατα που έχουµε ακολου-
θήσει όλο αυτό το διάστηµα για να δείξουµε πραγµατικά τι
αισθανόµαστε και µε ποιον τρόπο θέλουµε να εκφράσουµε το
ενδιαφέρον µας για τους Έλληνες του εξωτερικού. Εκτός από
αυτό, όµως, έχουµε προχωρήσει και στην ψηφιοποίηση των προ-
ξενικών υπηρεσιών και σε διάφορες δηµιουργικές πρωτοβουλίες
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Διπλωµατίας και Απόδηµου
Ελληνισµού και σε πολλά άλλα, τα οποία αποδεικνύουν εµπρά-
κτως τη σηµασία που δίνουµε στη σφυρηλάτηση σχέσεων εµπι-
στοσύνης µεταξύ Ελλάδας και Οµογένειας.

Επιτρέψτε µου, όµως, εδώ να σταθώ και σε ένα άλλο θέµα, το
οποίο αναφέρατε επανειληµµένως και το οποίο αφορά στη στε-
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λέχωση της νέας γενικής γραµµατείας. Η συγχώνευση για την
οποία ψέγετε το Υπουργείο Εξωτερικών στην πραγµατικότητα
δηµιουργεί µία υπεργραµµατεία, όπως είπα και προηγουµένως,
στην οποία πλέον των υπαλλήλων που υπήρχαν πριν θα υπάρ-
χουν και υπάλληλοι µε βαθιά κατάρτιση. Μιλάµε για τον διπλω-
µατικό κλάδο µε τα άξια στελέχη του, όπως και για τον κλάδο
των συµβούλων επικοινωνίας. Όλοι αυτοί πλέον υπάγονται σ’
αυτήν τη γενική γραµµατεία και νοµίζω ότι αυτή η πολυσυλλε-
κτική οµάδα ανθρώπων υπό την καθοδήγηση της πολιτικής ηγε-
σίας απαρτίζουν πλέον ένα δυναµικό ανθρώπινο οπλοστάσιο
γνώσης και εµπειρίας. 

Η πανδηµία, δυστυχώς, κυρία συνάδελφε, δεν µας επιτρέπει
να βρισκόµαστε διά ζώσης κοντά στους οµογενείς µας. Κατα-
βάλλουµε, όµως, και να είστε σίγουρη γι’ αυτό κάθε προσπάθεια
για να ισχυροποιήσουµε τους δεσµούς τους µε τη µητέρα πα-
τρίδα. Ενηµερωνόµαστε, καταγράφουµε αδυναµίες, εργαζόµα-
στε σκληρά για την επίλυση των προβληµάτων τους. Και εδώ
επαναφέρω το θέµα των προξενικών διαδικασιών. Προσπαθούµε
και ψηφιοποιούµε κάθε µέρα όλο και κάτι παραπάνω και σ’ αυτή

την προσπάθεια η νεοσυσταθείσα Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας
Διπλωµατίας και Απόδηµου Ελληνισµού συµβάλλει καθοριστικά
στην συνεκτική αντιµετώπιση των θεµάτων της Οµογένειας.

Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, ευχαριστούµε

πολύ, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των

επικαίρων ερωτήσεων.
Παρ’ ότι οι δύο εισηγητές των δύο πρώτων κοµµάτων, Νέα Δη-

µοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην Αίθουσα, όπως και η Κυβέρνηση,
θα κάνουµε διακοπή πέντε λεπτών, να έρθουν οι υπόλοιποι αγο-
ρητές και εισηγητές. Δεν µου αρέσει αυτή η εικόνα της Αίθου-
σας, όταν πάµε να συζητήσουµε ένα αρκετά σοβαρό νοµοσχέδιο. 

Η ώρα είναι 10.05’. Θα ξεκινήσουµε στις 10.15’ και οι Κοινο-
βουλευτικές Οµάδες που παρακολουθούν, να ειδοποιήσουν τους
αγορητές τους και τους Κοινοβουλευτικούς τους Εκπροσώπους
να έρθουν στην Αίθουσα.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3115



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι, συ-
νεχίζεται η συνεδρίαση.

Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Προστασίας του Πο-
λίτη, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Επικρα-
τείας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών καθώς και ο Υφυ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν στις 30-11-2020
σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις σωφρονιστικής νοµοθεσίας, διατάξεις
για το Ταµείο Πρόνοιας Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφα-
λείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη». 

Επίσης, οι Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Ναυτιλίας, Επικρατείας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών,
καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν
την 1-12-2020 σχέδιο νόµου: «Αναδιοργάνωση του Ταµείου Αρ-
χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και µετονοµασία του
σε Οργανισµό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων,
ίδρυση νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
«Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήµο Λέσβου, προβολή της
πολιτιστικής κληρονοµιάς στο εξωτερικό, ρυθµίσεις για το ιστο-
ρικό µουσείο Κρήτης και το µουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». 

Παραπέµπονται και τα δύο στις αρµόδιες κοινοβουλευτικές
επιτροπές.

Κύριε Ανδρέα Λοβέρδο, σας πήρα για χρόνια πολλά, αλλά ο
δαίµων της τηλεφωνίας…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κόπηκε η γραµµή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και είπα ότι είµαι και

γουρλής. Καταλαβαίνεις!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια

διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Πε-
ριστολή του λαθρεµπορίου - Κύρωση του πρωτοκόλλου για την
εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού, διατάξεις περί κοι-
νωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονοµιών, διατάξεις
για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόµησης, κίνητρα για
την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις».

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 26 Νοεµβρίου του 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των
τροπολογιών.

Ειδικότερα, ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνε-
ται, εκτός από τους εισηγητές, τους ειδικούς αγορητές, τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, καθώς και τους Υπουργούς
που θα συµµετέχουν µε φυσική παρουσία, να προστεθούν δύο
κύκλοι οµιλητών που θα συµµετάσχουν στη συζήτηση αυτή µε
τηλεδιάσκεψη µέσω της πλατφόρµας WebEx. 

Κάθε κύκλος θα περιλαµβάνει δώδεκα οµιλητές µε την εξής
αναλογία: πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από το ΣΥΡΙΖΑ,
ένας από το Κίνηµα Αλλαγής, ένας από το ΚΚΕ, ένας από την Ελ-
ληνική Λύση και ένας από το ΜέΡΑ25. Τα ονόµατα των οµιλητών
έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές
επιστολές.

Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνη-

σε.
Ξεκινάµε µε το γενικό εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ.

Σάββα Αναστασιάδη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ,

θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Κεγκέ-

ρογλου, έχετε τον λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τα αισθήµατα µου τα προσωπικά
προς τον κ. Βεσυρόπουλο, αλλά και τον κ. Γεωργαντά είναι γνω-
στά και στους ίδιους και από τη συνεργασία που έχουµε τη δια-
χρονική. Τους τιµώ για τη δουλειά τους και το γνωρίζουν οι ίδιοι
και το δηλώνω και ευθέως. 

Πλην όµως, σήµερα συζητάµε ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο,
το οποίο όπως όλοι είπαν χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση.
Ερχόµαστε, όµως, στον τύπο, δεν κρατιέται ο τύπος και δεν είµαι
τυπολάτρης, αλλά είναι η ουσία. Θα παρακαλούσα ο Υπουργός
που έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία και δεν την έχει εκχωρήσει
ούτε στον κ. Βεσυρόπουλο, ούτε στον κ. Γεωργαντά να είναι
παρών για να ξεκινήσει διαδικασία. Εάν χρειάζεται να πάει για
κάποια ανθρώπινη ανάγκη φυσικά και υπάρχει αυτή η ευχέρεια,
αλλά δεν µπορεί να συζητηθεί το νοµοσχέδιο χωρίς τον αρµόδιο
Υπουργό, χωρίς τον Υπουργό που έχει τη νοµοθετική πρωτοβου-
λία. Είναι απαράδεκτο.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Καταγράφεται η διαµαρτυρία σας. Βεβαίως, τυπικά δεν υπάρ-

χει θέµα για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εάν έχουν νοµοθετική πρωτοβουλία

προχωράµε, εάν δεν έχουν, δεν προχωράµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα απαντήσει σε αυ-

τό ο κ. Βεσυρόπουλος. Εγώ είµαι εδώ τριάντα χρόνια µέσα στη
Βουλή, µην µου πείτε ότι πάντα είναι οι Υπουργοί παρόντες, για
να µην τρελαθούµε δηλαδή. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η Νέα Δηµοκρατία έβαλε θέµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, σας ακούσα-

µε, κατεγράφη. Θα σας απαντήσει ο κ. Βεσυρόπουλος και θα ξε-
κινήσουµε.

Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο. Δεν σας βάζω χρό-
νο µε την παράκληση να είστε σύντοµος.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Μπορεί να ξεκινήσει η
διαδικασία, ο κ. Σταϊκούρας είναι στον δρόµο και έρχεται, θα
είναι εδώ σε λίγο. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει λόγος να καθυστερήσει
η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Δεν υπάρχει
λόγος να χάνουµε χρόνο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να πω εγώ που άκου-

σα. Είπε ότι αυτήν τη στιγµή ο κ. Σταϊκούρας είναι καθ’ οδόν για
να έρθει στη Βουλή. Κατόπιν τούτου και το τυπικό δεν υφίσταται. 

Κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λίγο αργότερα θα έρθει βεβαίως και ο κ. Πιερρακάκης που

ήταν χθες στην επιτροπή και ενηµέρωση. Να ενηµερώσω, όµως
και τους συναδέλφους ότι εκτός από την παρουσία του κ. Πιερ-
ρακάκη που θα έρθει λίγο αργότερα, παρ’ όλο που είναι τροπο-
λογία αυτό που σήµερα υποστηρίζουµε εδώ, το Υπουργείο θα
παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί

του θέµατος που έχει τεθεί και ξέρετε πάρα πολύ καλά για την
παρουσία µου ως Υπουργός και στις επίκαιρες και στα νοµοσχέ-
δια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Αλε-
ξιάδη, έχετε τον λόγο.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Το ζήτηµα είναι εάν αυτήν τη στιγµή
παρίσταται Υπουργός που έχει αρµοδιότητα ή όχι για να συνεχι-
στεί η συζήτηση. Τη στιγµή που δεν παρίσταται Υπουργός που
έχει αυτή την αρµοδιότητα, να διακόψουµε µέχρι να έρθει ο
Υπουργός, είναι απλό το ζήτηµα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αλεξιάδη, µην
το πάµε έτσι και µην χάνουµε χρόνο και τελειώσουµε τη συζή-
τηση σήµερα στις 22:00’ το βράδυ. Ο µεν ένας Υπουργός είναι
καθ’ οδόν, ο δε άλλος που είναι η τροπολογία του δεν έχει ανά-
γκη να είναι στην έναρξη του νοµοσχεδίου. Στη συζήτηση της
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τροπολογίας θα είναι παρών, όπως ακούσατε.
Και λέω εκ προοιµίου, επειδή ξέρω, έχω δει την τροπολογία,

ότι –πέραν των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων- οι γενικοί ειση-
γητές και οι αγορητές για τις τροπολογίες εάν ο χρόνος δεν τους
φτάνει για την τοποθέτηση επί του νοµοσχεδίου θα έχουν δι-
καίωµα δευτερολογίας, οπότε µπορούν να µιλήσουν στη δευτε-
ρολογία τους για την τροπολογία. Όποιος θέλει να µιλήσει τώρα
µπορεί να το κάνει βεβαίως.

Ορίστε, κύριε Αναστασιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε,

µετά από σε βάθος συζήτηση στις επιτροπές καλούµαστε σή-
µερα να συζητήσουµε και να κυρώσουµε το νοµοσχέδιο «Περι-
στολή του λαθρεµπορίου και άλλες διατάξεις».

Το νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα για συζήτηση στην Ολο-
µέλεια έρχεται σε µια πολύ δύσκολη περίοδο παρατεταµένης
αβεβαιότητας για όλο τον πλανήτη λόγω της συνεχιζόµενης παν-
δηµίας, αλλά και εν µέσω µεγάλων προκλήσεων για τη διαχείριση
των προβληµάτων που θα αφήσει η πανδηµία την επόµενη µέρα.
Η παγκόσµια ύφεση που προβλέπεται λόγω της πανδηµίας δη-
µιουργεί κίνητρα για την αύξηση του παράνοµου εµπορίου, γι’
αυτό η διακίνηση παράνοµων προϊόντων τα τελευταία χρόνια αυ-
ξήθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα µας. 

Η Κυβέρνηση παρά τις µεγάλες δυσκολίες που προκύπτουν
από την υγειονοµική κρίση συνεχίζει πιστά το πρόγραµµα µεταρ-
ρυθµίσεων και εκσυγχρονισµού του κράτους. Τέτοια ρύθµιση
αποτελεί και το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα. 

Η κριτική που ασκείται από ορισµένες πλευρές πως τα προ-
ηγούµενα χρόνια ήρθαν πολλά νοµοσχέδια µε το ίδιο αντικεί-
µενο, άρα η σηµερινή νοµοθέτηση µπορεί να είναι εκ του περισ-
σού, θεωρώ ότι είναι άστοχη. Πρώτον, γιατί όλα τα προηγούµενα
χρόνια κυβέρνηση δεν ήταν η Νέα Δηµοκρατία. Και δεύτερον,
γιατί η ανάγκη νέων νοµοθετικών πρωτοβουλιών προκύπτει από
το γεγονός ότι τα πράγµατα εξελίσσονται µε µεγάλη ταχύτητα
και παράλληλα εξελίσσονται και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν
τα κυκλώµατα, έτσι ώστε να εξαπατήσουν τις διωκτικές αρχές
και το κράτος και να προβούν σε λαθρεµπορικές πράξεις. Άρα,
απαιτούνται νέες προσαρµογές και ρυθµίσεις για να αντιµετωπι-
στούν τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν. 

Σωστά, λοιπόν, έρχεται η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικο-
νοµικών -και πρέπει να το επαινέσουµε γι’ αυτό- να συµπληρώσει
και να βελτιώσει προηγούµενες διατάξεις και να καλύψει νοµο-
θετικά κενά που δηµιουργούνται εκ των πραγµάτων. Σωστά έρ-
χεται να εκσυγχρονίσει το νοµοθετικό πλαίσιο και να ενισχύσει
µε νέα εργαλεία τις αρµόδιες διωκτικές αρχές, έτσι ώστε να µπο-
ρούν να περιορίσουν και να πατάξουν το λαθρεµπόριο. 

Παράδειγµα χαρακτηριστικό, η αύξηση της κατανάλωσης του
υγραερίου σε όλες τις χρήσεις -θέρµανση, κίνηση και βιοµηχα-
νία- και οι µεγάλες διαφορές στον ειδικό φόρο κατανάλωσης δη-
µιούργησαν την ανάγκη ιχνηθέτησης αυτών των προϊόντων για
να εντοπίζονται ευκολότερα τα παράνοµα προϊόντα και να απο-
τρέπεται το λαθρεµπόριο. 

Τα τελευταία χρόνια η οικονοµική κρίση και η µείωση του ει-
σοδήµατος των καταναλωτών οδήγησαν στην αύξηση του παρά-
νοµου εµπορίου καπνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και φυσικά και στη χώρα µας. Καλείται η πολιτεία, λοιπόν, να βρει
τρόπους να το περιορίσει και εάν είναι δυνατόν να το µηδενίσει. 

Η κύρωση του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνοµου
εµπορίου προϊόντων καπνού της σύµβασης πλαίσιο του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Υγείας που εκκρεµούσε από το 2013 έρχεται
να περιορίσει ακριβώς το παράνοµο εµπόριο καπνικών προϊόν-
των. 

Στο νοµοσχέδιο κατά τη σύνταξή του πολλές προτάσεις των
φορέων έγιναν δεκτές και ενσωµατώθηκαν στο σχέδιο. Κατά τη
συζήτηση στις επιτροπές κλήθηκαν και κατέθεσαν τις θέσεις
τους δεκαεπτά φορείς, ενώ κατά ανώτατο όριο προβλέπονται
µόνο δέκα. Υπήρξε, δηλαδή, ευρύς διάλογος µε όλους τους εµ-
πλεκόµενους στο θέµα. 

Τα συµπεράσµατα από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν στις
επιτροπές είναι πως κοινή συνισταµένη όλων των κοµµάτων -ανε-
ξαρτήτως αν ψηφίζουν, επιφυλάσσονται µέχρι στιγµής ή κατα-

ψηφίζουν το νοµοσχέδιο- είναι η ανάγκη πάταξης του λαθρεµπο-
ρίου, ότι υπάρχει η βούληση, θεωρητική τουλάχιστον και λει-
τουργική, όπως κατατέθηκε στη συζήτηση, για ενιαίο µέτωπο
απέναντι στην παρανοµία. 

Γι’ αυτό και δεν µπορώ να ερµηνεύσω τη στάση ορισµένων
κοµµάτων που επιφυλάσσονται ή αρνούνται να ψηφίσουν το
παρόν σχέδιο νόµου, αφού στην ουσία και στη φιλοσοφία του
συµφωνούν. 

Κάνω, λοιπόν, έκκληση να ξεπεράσουµε τις µικροδιαφορές
που έχουµε µεταξύ µας αφού στην ουσία και ουσιαστικά συµφω-
νούµε και ας στείλουµε και τυπικά ένα µήνυµα ηχηρό και ισχυρό
στα κυκλώµατα ότι η Βουλή οµόφωνα ή τουλάχιστον µε µεγάλη
πλειοψηφία στέκεται απέναντι στα εγκλήµατα του λαθρεµπο-
ρίου, εγκλήµατα εναντίον της οικονοµίας, της κοινωνίας, εναν-
τίον της υγείας των πολιτών, εναντίον του εµπορίου και του
ανταγωνισµού και βεβαίως εγκλήµατα που προϋποθέτουν και
απώλεια πολλών θέσεων εργασίας από την αγορά. 

Το ενιαίο µέτωπο εναντίον της παρανοµίας επιβεβαίωσαν και
οι φορείς που κλήθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους στην
επιτροπή και στην ακρόαση. Όλοι τους, παρά τις επιµέρους συµ-
πληρώσεις ή παρατηρήσεις που διατύπωσαν για το σχέδιο
νόµου, στάθηκαν θετικά απέναντι στην πρωτοβουλία του Υπουρ-
γείου και της Κυβέρνησης. Κάποιοι µάλιστα, όπως η Ένωση Βεν-
ζινοπωλών Θεσσαλονίκης διά του Προέδρου της κ. Κιούση,
προχώρησαν ακόµη περισσότερο και ζήτησαν ακόµη πιο αυστη-
ρές ποινές στους παραβάτες απ' ό,τι επιβάλλει το σχέδιο νόµου.

Αυτή λοιπόν τη µοναδική ευκαιρία καλούµαστε να αξιοποι-
ήσουµε οι φορείς, δηλαδή η κοινωνία, και το πολιτικό σύστηµα,
δηλαδή τα κόµµατα, και να δώσουµε ένα ισχυρό και ηχηρό µή-
νυµα απέναντι στην παρανοµία επ’ ωφελεία και της κοινωνίας και
των πολιτών. Δεχόµαστε την κριτική για επιµέρους ίσως παρα-
λείψεις και υπερβολές. Κανείς όµως δεν είναι αλάνθαστος και εν
τοιαύτη περιπτώσει είµαστε εδώ να συζητήσουµε πάλι και να
συµπληρώσουµε ό,τι προκύπτει ως ανάγκη για να πετύχουµε το
στόχο µας. 

Όµως, στον πυρήνα του θέµατος, που είναι η πάταξη της πα-
ρανοµίας και του εγκλήµατος του λαθρεµπορίου, δεν διαφω-
νούµε. Προς τι, λοιπόν, αυτή η επιφύλαξη ή η άρνηση από
ορισµένες πλευρές απέναντι στο νοµοσχέδιο; Αυτή η θέση είναι
κόντρα και στο δηµόσιο αίσθηµα και στην απαίτηση της κοινω-
νίας για πάταξη του λαθρεµπορίου και της παρανοµίας. 

Στο σχέδιο νόµου προβλέπεται η επιχειρησιακή αναβάθµιση
του ρόλου του συντονιστικού επιχειρησιακού κέντρου, βελτιώνε-
ται δηλαδή η επιχειρησιακή του λειτουργία. Επεκτείνονται οι αρ-
µοδιότητες του και σε προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατα-
νάλωσης. Η επέκταση της συνεργασίας αποτελεί επίσης µία θε-
τική παρέµβαση και εξέλιξη. Δηµιουργείται στην ΑΑΔΕ µητρώο
επιτηδευµατιών αλκοολούχων ποτών. Καθιερώνεται στην ΑΑΔΕ
ηλεκτρονικό σύστηµα ταυτοποίησης προς κατανάλωση αλκοο-
λούχων ποτών. Έτσι όταν ελέγχεται µία παρτίδα από τις διωκτι-
κές αρχές, µπορεί αµέσως να διαπιστωθεί από ποιον επιτη-
δευµατία διατέθηκε αυτή η παρτίδα στην αγορά. 

Δηµιουργείται ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο καταχωρούνται
υποχρεωτικά οι δεξαµενές αποθήκευσης και διακίνησης καυσί-
µων που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς, καθεστώς αναστο-
λής. Προβλέπεται η σφράγιση της εγκατάστασης καυσίµων, όταν
διαπιστώνεται παράβαση από δέκα έως ενενήντα µέρες. Κάποιοι
φορείς ζήτησαν ακόµη πιο αυστηρές ποινές γι’ αυτό το αδίκηµα. 

Βελτιώνονται και προστίθενται στις νέες διατάξεις για την πα-
ρακολούθηση της κατοχής, µεταποίησης και εµπορίας βιοµηχα-
νοποιηµένων καπνικών προϊόντων και επικαιροποιούνται τα
δεδοµένα που καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο Ενιαίο
Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιοµηχα-
νοποιηµένου Καπνού, στο ΕΚΜΕΑ. 

Θεσπίζεται πρόστιµο σε βάρος του ελεγχόµενου λόγω της πα-
ρεµπόδισης τελωνειακού ελέγχου και συµπληρώνονται οι διατά-
ξεις για τη διαδικασία καταστροφής λαθραίων προϊόντων. Κά-
ποιες πλευρές ζήτησαν ακόµη αυστηρότερες ποινές γι’ αυτό το
αδίκηµα. Επίσης, θεσπίζονται κίνητρα σε όσους συµβάλλουν στη
διευκόλυνση της έρευνας. 

Βεβαίως, κύριε Υπουργέ –το καταθέσαµε και χθες- υπάρχει µε-
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γάλο πρόβληµα και στην παραβατική συµπεριφορά στην ενδο-
κοινοτική κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης και στα οχήµατα. Η µεγάλη διαφορά φορολογικής
επιβάρυνσης στα είδη µε ειδικό φόρο κατανάλωσης και στα αυ-
τοκίνητα µεταξύ Ελλάδος, Βουλγαρίας, Τουρκίας και άλλων όµο-
ρων χωρών οδηγεί συχνά σε παραβατικές συµπεριφορές στα
οινοπνευµατώδη, στα καπνικά, στα αλκοολούχα και στα αυτοκί-
νητα. 

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ο συνάδελφος κ. Δηµοσχάσκης,
αλλά και ο Πρόεδρος Καπνοπωλών και Περιπτερούχων Βορείου
Ελλάδας ο κ. Ιακώβου σε αυτό το θέµα. Το πρόβληµα είναι µε-
γάλο στις ακριτικές περιοχές και νοµίζω ότι κάποια στιγµή πρέπει
να απασχολήσει και την πολιτεία. 

Θα ήθελα τέλος και επιπροσθέτως να αναφερθώ στο άρθρο
40. Ο επαναπατρισµός των Ελλήνων που αναγκάστηκαν να εγ-
καταλείψουν τη χώρα την τελευταία δεκαετία λόγω της κρίσης,
κυρίως νέων και καλά καταρτισµένων, ήταν και είναι µία δέ-
σµευση του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και
της Κυβέρνησης. Το άρθρο που εισάγεται αποτελεί ένα πρώτο
θετικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή, αφού σε πολλούς δίνε-
ται η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα που τους πα-
ρέχει η συγκεκριµένη διάταξη και να επιστρέψουν πίσω στην
πατρίδα τους. 

Κύριε Υπουργέ, εκφράστηκε σχεδόν από όλους τους φορείς
και από τις πλευρές του Κοινοβουλίου µία αγωνία, να τεθούν οι
διατάξεις του νοµοσχεδίου άµεσα σε εφαρµογή. Αυτό γνωρίζετε
πολύ καλά ότι απαιτεί γρήγορη έκδοση των υπουργικών αποφά-
σεων που προβλέπονται και αυτό βέβαια είναι δική σας αρµοδιό-
τητα. Γι’ αυτό παρακαλώ να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας και
να τους διαψεύσετε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα εµπόδια και τις δυσκο-
λίες που δηµιουργεί η υγειονοµική κρίση, η Κυβέρνηση συνεχίζει
το µεταρρυθµιστικό της έργο και ετοιµάζεται, µε τις µεταρρυθ-
µίσεις και τον εκσυγχρονισµό του κράτους, να αντιµετωπίσει τα
προβλήµατα της επόµενης µέρας, τα προβλήµατα που θα αφή-
σει πίσω της η πανδηµία. 

Με το σχέδιο νόµου που συζητάµε και καλούµαστε να κυρώ-
σουµε σήµερα στην Ολοµέλεια εισάγονται νέα σύγχρονα εργα-
λεία για την ενδυνάµωση της επιχειρησιακής δράσης στον τοµέα
της καταπολέµησης των λαθραίων καυσίµων, αλκοολούχων
ποτών, καπνικών προϊόντων, καθώς και η εδραίωση µιας µεγάλης
πλατιάς συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς για την καταπο-
λέµηση της µάστιγας του λαθρεµπορίου. Είναι µία σηµαντική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα,
µε παγκόσµιες διαστάσεις κοινωνικές και οικονοµικές, που απαι-
τεί ευρεία συναίνεση βούληση και δράση. 

Το υπερψηφίζουµε και καλούµε και τα άλλα κόµµατα να κά-
νουν το ίδιο. 

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπράβο, κύριε Ανα-
στασιάδη, µας γλιτώσατε και χρόνο. 

Τον λόγο έχει τώρα ο γενικός εισηγητής της Αξιωµατικής Αν-
τιπολίτευσης κ. Τρύφων Αλεξιάδης. 

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
Θέλω να ξεκινήσω την οµιλία µου µε έναν τρόπο που ίσως δεν

έχει συνηθιστεί στη Βουλή, µε τη συναίνεσή µου στα όσα είπε ο
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, µε τη συναίνεση µου στο ότι
υπάρχει αναγκαιότητα από τη Βουλή να βγει ένα µήνυµα ενότη-
τας και να δηµιουργηθεί ένα µέτωπο κατά του φαινοµένου του
λαθρεµπορίου, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς. Είναι πολύ
σηµαντικό να υπάρχει η µέγιστη δυνατή συναίνεση σε αυτό το
ζήτηµα και να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να καταλάβουν οι
πάντες ότι η Βουλή δίνει έναν αγώνα εναντίον αυτών των θεµά-
των και µαζί µε όλη την ελληνική κοινωνία θέλει να κλείσει αυτή
την ανοιχτή πληγή, η οποία υπάρχει µε διαχρονικές πολιτικές ευ-
θύνες. 

Σε αυτό συµφωνώ απολύτως µαζί του και θέλω να καταγραφεί
αυτό. Όµως, κοιτάξτε ποιο είναι πολιτικό παράδοξο. Το ίδιο ακρι-
βώς λέµε από την πρώτη µέρα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υπο-
θέσεων ως προς το τι έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση.

Καλούµε από την πρώτη µέρα την Κυβέρνηση να συναισθανθεί
την αναγκαιότητα που πολύ σωστά αναλύει ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας και να µας δώσει απαντήσεις. Υπάρχουν δια-
δικαστικά θέµατα -θα τα επαναλάβω σήµερα- στα οποία η Κυ-
βέρνηση δεν απαντά. Υπάρχουν πληροφορίες για τα θέµατα
λαθρεµπορίου τα οποία ζητάµε, αλλά η Κυβέρνηση δεν απαντά. 

Κάνουµε έκκληση στην Κυβέρνηση ακόµα και τώρα, παρά το
ότι απουσιάζει ο αρµόδιος, σύµφωνα µε τον νόµο για νοµοθέ-
τηση, Υπουργός -ο κ. Βεσυρόπουλος έχει πλήρη επιστηµονική
και επαγγελµατική επάρκεια, τον γνωρίζω χρόνια και µπορεί να
σταθεί σε αυτό το ζήτηµα. Ξεπερνάµε το τυπικό σηµείο. Φαντα-
στείτε, όµως, το τι θα γινόταν αν το κάναµε αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ!-
επαναλαµβάνω, κάνουµε έκκληση στην Κυβέρνηση, έστω και
τώρα, να σταθεί υπεύθυνα απέναντι σε αυτό το ζήτηµα, να δώσει
τις απαντήσεις που πρέπει και να καταλάβει ποιο είναι το µείζον.
Εµείς, ακριβώς επειδή καταλαβαίνουµε ποιο είναι το µείζον, στη-
ρίζουµε τον αγώνα κατά του λαθρεµπορίου, στηρίζουµε αυτές
τις διατάξεις. Άλλωστε οι περισσότερες από αυτές είναι η µετε-
ξέλιξη ή η εξέλιξη ή η επικαιροποίηση διατάξεων που είχαν ξεκι-
νήσει από τη δική µας περίοδο. 

Το ξαναλέω. Εµείς δεν θεωρούµε ότι ο αγώνας κατά του λα-
θρεµπορίου και της φοροδιαφυγής ξεκίνησε όταν έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ
κυβέρνηση ή όταν ο Αλεξιάδης πήγε σ’ αυτήν τη θέση. Αυτό,
όµως, το θεωρούν κάποιοι στη Νέα Δηµοκρατία. Γι’ αυτό και
διόρθωσα την οµιλία µου στα όσα είπα στην Επιτροπή Οικονοµι-
κών Υποθέσεων όπου απένειµα τα εύσηµα στη Νέα Δηµοκρατία
και στο ΠΑΣΟΚ για όσα είχαν κάνει πριν να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ
µε πολύ σωστές νοµοθεσίες τις οποίες εµείς ολοκληρώσαµε.
Διότι υπήρχαν νόµοι από το 2010 και το 2012 πολύ σωστοί, αλλά
δυστυχώς δεν είχαν υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες είτε βγά-
λαµε είτε προχωρήσαµε είτε υλοποιήσαµε. Και αντί σε αυτή τη
λογική να συνδράµει η Κυβέρνηση και να υπάρχει αυτό το µή-
νυµα οµοφωνίας και ενότητας, µας κουνούν το δάχτυλο, µας ει-
ρωνεύονται και µια σειρά από άλλα ζητήµατα. 

Εµείς θα επιµείνουµε, όµως, στην ανάγκη η Βουλή να στείλει
ένα σαφές µήνυµα ενότητας, ένα σαφές µήνυµα απέναντι σε
αυτό το οικονοµικό έγκληµα. Αυτό το οικονοµικό έγκληµα, βε-
βαίως, δεν σταµατά στα όρια των φυλακών Κορυδαλλού ή σε κά-
ποιες περιοχές παραβατικότητας. Με τα χρήµατα που έχουν
αυτοί που ασχολούνται µε το λαθρεµπόριο, τη φοροδιαφυγή και
µε άλλες τέτοιες δραστηριότητες βεβαίως και έχουν δύναµη µε-
γάλη και σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης και σε πολιτική δύναµη
και σε οικονοµική δύναµη και σε έλεγχο πολιτικών και τα λοιπά.
Δεν γίνονται µόνο στην Ελλάδα αυτά. Γίνονται σε όλη την Ευ-
ρώπη, σε όλο τον κόσµο. Τα ξέρουµε και εδώ. Τα αναγνωρί-
ζουµε. Δεν λέµε ονόµατα. Δεν θίγουµε υπολήψεις.

Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Στη λογική που ανέλυσα, στη λο-
γική ότι έπρεπε να υπάρχει συναίνεση, ότι έπρεπε να γίνει διά-
λογος, τι έκανε η Κυβέρνηση; Έφερε ένα νοµοσχέδιο για διαβού-
λευση τον Οκτώβριο για δεκαπέντε ηµέρες. Δεν µπορώ να κατα-
λάβω γιατί δεν φώναξε στο Υπουργείο Οικονοµικών κοινωνικούς,
παραγωγικούς, πολιτικούς φορείς ώστε να υπάρχει ένα πόρισµα,
µε βάση το οποίο, θα κάνει το νοµοσχέδιο και θα είναι κάτι το
οποίο θα είναι µία αρχή και µία πολύ καλή βάση για αυτόν τον
αγώνα. 

Έφερε, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο µε είκοσι πέντε άρθρα. Ήταν
για δεκαπέντε ηµέρες στη διαβούλευση. Τη Δευτέρα 23 Νοεµ-
βρίου ξηµερώµατα στη 1.00’ το βράδυ, συγκεκριµένα 00.50’, το
κατέθεσε στη Βουλή. Συγχαρητήρια που εργάζονται τέτοια ώρα
τέτοιες υπηρεσίες. Δεν εξηγούνε πουθενά γιατί αυτό το επείγον
και γιατί έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. 

Κατέθεσε, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο όχι µε είκοσι πέντε άρθρα
που ήταν στη διαβούλευση, αλλά µε σαράντα ένα άρθρα και
τριακόσιες επτά σελίδες. Αν είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν να µε-
λετηθούν από τη Δευτέρα στη 1.00’ το βράδυ µέχρι την Παρα-
σκευή που µπήκε στην επιτροπή! Έγιναν τέσσερις συνεδριάσεις
στην επιτροπή όπου ακούσαµε φορείς και τέθηκαν τα θέµατα και
τα λοιπά. Και σήµερα ερχόµαστε στην Ολοµέλεια.

Ερχόµαστε σήµερα στην Ολοµέλεια και υποτίθεται ότι η Κυ-
βέρνηση αυτή κατάλαβε τα λάθη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυ-
βέρνηση και µας είπε ένα σωρό πράγµατα για ορθή νοµοθέτηση!
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Ελπίζω κάποια στιγµή να έρθει και ο κ. Γεραπετρίτης και να µου
λύσει πάρα πολλές απορίες που έχω σ’ αυτό το ζήτηµα. Μας είπε
για επιτελικό κράτος. Το τι δεν ακούσαµε!

Και κοιτάξτε τώρα. Σε ένα νοµοσχέδιο που έπρεπε να επιδιώξει
τη µέγιστη πολιτική συναίνεση, έρχεται εχθές στην Επιτροπή Οι-
κονοµικών Υποθέσεων ένα κείµενο ενηµέρωσης των Βουλευτών,
όχι τροπολογία. Η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων έληξε
εχθές και δεν κατατέθηκε καµµία κυβερνητική τροπολογία στο
νοµοσχέδιο. 

Έρχεται η Κυβέρνηση εχθές µετά τη λήξη της Επιτροπής Οι-
κονοµικών Υποθέσεων, ώρα µία και είκοσι, και καταθέτει τροπο-
λογία σε άσχετο θέµα για το θέµα των ΕΛΤΑ. Για το σοβαρό θέµα
των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ πρέπει να στηριχθούν αρκετά και µε πλήρη
πολιτική επάρκεια, όπως ήδη είπε ο εισηγητής µας, ο Μάριος Κά-
τσης, ο οποίος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα πει πε-
ρισσότερα. 

Έφερε, λοιπόν, ένα άλλο µίνι-νοµοσχέδιο µε δώδεκα άρθρα
και ογδόντα τρεις σελίδες, από εχθές µέχρι σήµερα. Κατατέθηκε
µετά την Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Και εισάγεται σή-
µερα για συζήτηση. 

Θα ήθελα πραγµατικά αν υπάρχει κάποιος Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας που έχει προλάβει να µελετήσει όλα αυτά τα
οποία µας µοιράστηκα σήµερα, να µας πει αν θεωρεί ότι πρέπει
µε αυτόν τον τρόπο να λειτουργεί η Βουλή και να έχουµε νοµο-
θέτηση.

Όµως, δεν είναι µόνο αυτό. Μας έφερε και δεύτερη τροπολο-
γία µε ένα άρθρο και δεκαοκτώ σελίδες. Φαντάζοµαι και αυτό το
έχετε µελετήσει και θα µας ενηµερώσετε αναλυτικά για το ζή-
τηµα. Αυτή είναι η ορθή νοµοθέτηση. Αυτό είναι το επιτελικό κρά-
τος. Αυτό είναι το µήνυµα συναίνεσης και ενότητας που θέλετε
να στείλουµε. Αυτά, όµως, εµείς δεν πρόκειται να τα περνάµε
έτσι. 

Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν θα παίξει στα µέσα µαζικής ενηµέρω-
σης. Περιµένουµε να παίξει µια φωτογραφία στον Υµηττό µε κά-
ποιον που αθλείται και αγκαλιάζει κάποιους άλλους και βγαίνει
φωτογραφίες.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Στην Πάρνηθα ήταν.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ναι, κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο,

ήταν στην Πάρνηθα και όχι στον Υµηττό. Την άλλη φορά θα πάει
στον Υµηττό και στα άλλα βουνά. 

Αναµένουµε να βγει αυτό πρώτα, γιατί δεν υπάρχει πουθενά.
Μερικοί θα µε ρωτήσουν σήµερα «Μα, τι είναι αυτό που λες; Δεν
το βλέπουµε σε εφηµερίδες και σε sites και τα λοιπά.». Ναι,
υπάρχει µια φωτογραφία κάποιου, ο οποίος έχει το απαραβίαστο
του νόµου, δηλαδή δεν έχει κάποιο πρόβληµα. 

Αν κατέβει ο Τσίπρας µε πέντε άτοµα να διαδηλώσει στην οδό
Πανεπιστηµίου θα τον συλλάβουν και θα του επιβάλλουν πρό-
στιµα. Αν κάποιος πάει στο βουνό και αγκαλιάσει άλλους πέντε-
έξι για να βγει φωτογραφίες για να χαλαρώσουν, δεν υπάρχει
κανένα πρόβληµα και πάµε παρακάτω!

Επανέρχοµαι, όµως, στο θέµα του επιτελικού κράτους και της
ορθής νοµοθέτησης. Πραγµατικά θα ήθελα να απαντηθεί είτε
από τον κ. Βεσυρόπουλο είτε από τον αρµόδιο Υπουργό όταν
έρθει: Σεβόµαστε ή όχι τις διαδικασίες της Βουλής;

Νοµικός δεν είµαι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ποτέ πριν
ξεκινήσει η διαδικασία ενός νοµοσχεδίου δεν έρχοµαι χωρίς να
µελετήσω αυτά τα οποία λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βου-
λής.

Έχετε αρκετούς νοµικούς στο χώρο της Νέας Δηµοκρατίας.
Ξεκινάµε τη συζήτηση ενός νοµοσχεδίου όπου η Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής σας κάνει µέσα παρατηρήσεις από το ότι
χρησιµοποιείτε όρους που δεν απαντώνται στα λεξικά. Για όνοµα
του θεού! Διορθώσετε έστω αυτό σήµερα. Η Επιστηµονική Υπη-
ρεσία της Βουλής σας επισηµαίνει ότι χρησιµοποιείτε όρους που
δεν απαντώνται στον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα. Η Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής έχει παρατηρήσεις σε πάρα πολλά άρθρα. 

Επίσης, στο περίφηµο άρθρο 40, που µας καίει όλους, διότι
θέλουµε να δώσουµε κίνητρα για να επανέλθουν οι Έλληνες που
έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά και άλλοι πολίτες και να έχουν εδώ
φορολογική κατοικία και να αυξήσουν τα έσοδα του δηµοσίου
και να αντιµετωπίσουµε και το θέµα του brain brain, αλλά και το

θέµα του φορολογικού ανταγωνισµού. 
Η Επιστηµονική Υπηρεσία έρχεται και λέει: «Από τη διατύπωση

της προτεινόµενης διάταξης δεν είναι σαφές αν ο εισαγόµενος
ειδικός τρόπος φορολόγησης µπορεί να εφαρµοστεί παράλληλα
µε τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α του Κώ-
δικα Φορολογίας Εισοδήµατος.». Και πιο κάτω λέει: «Δεν είναι
σαφές αν ο ειδικός τρόπος φορολόγησης θα ισχύσει και σε πε-
ρίπτωση αλλαγής εργοδότη κατά την επταετή διάρκεια.».

Με αυτό τον τρόπο θα καλέσουµε επενδυτές, θα καλέσουµε
να µεταφέρουν τη φορολογική κατοικία, όταν η ίδια Επιστηµο-
νική Υπηρεσία της Βουλής σε ένα τέτοιο θέµα θέτει ερωτηµα-
τικά; Δεν λέω για τα ερωτηµατικά που θέσαµε εµείς για το ζή-
τηµα της επταετίας που αποκλείει πάρα πολύ µεγάλο αριθµό ελ-
ληνικής νεολαίας που έφυγε στο εξωτερικό. Βέβαια γι’ αυτό κάτι
ειπώθηκε εχθές. Περιµένουµε κάποια στιγµή να ενηµερωθούµε
και, αν θα ακούσει τις εκκλήσεις µας ο Υπουργός και θα τη µει-
ώσει ή αν θα κάνει κάτι διαφορετικό. 

Περιµένουµε, επίσης, να απαντηθούν τα ζητήµατα που θέσαµε
στην επιτροπή για το ζήτηµα της εισφοράς αλληλεγγύης και µια
σειρά τέτοια ζητήµατα. 

Περιµένουµε, επίσης, να απαντηθεί, αν και είµαστε βέβαιοι ότι
δεν θα γίνει, αν το Υπουργείο Οικονοµικών θα καταθέσει, έστω
σήµερα, αυτό το οποίο ζητήσαµε από την πρώτη ηµέρα στην Επι-
τροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. 

Συζητάµε τα θέµατα του λαθρεµπορίου. Ζητήσαµε κάτι το
πολύ απλό, που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή άλλη κυβέρνηση
θα είχε κατατεθεί µαζί µε το νοµοσχέδιο: Έναν απολογισµό, προ-
γραµµατισµό και ένα χρονοδιάγραµµα υλοποίησης για τα βασικά
συστήµατα καταπολέµησης, ειδικά στο λαθρεµπόριο καυσίµων.
Το πιο απλό πράγµα. 

Δεν κατατέθηκε µέχρι σήµερα. Ξέρετε γιατί δεν κατατέθηκε;
Διότι το πιο σοβαρό ζήτηµα σήµερα είναι ότι η Κυβέρνηση δεν
έχει τέτοιον προγραµµατισµό και αν έχει, παρακαλώ να µας κα-
ταθέσετε τον προγραµµατισµό υλοποίησης και το χρονοδιά-
γραµµα για όλα τα συστήµατα καταπολέµησης του λαθρεµπο-
ρίου καυσίµων, τα οποία νοµοθετήθηκαν πριν από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ, τα συµπληρώσουµε εµείς και είναι αρκετά σε εξέ-
λιξη. Όµως, κάποια στιγµή να έχουµε µια ενηµέρωση. 

Επίσης, ακόµα παραµένει µυστήριο, σαν να βλέπουµε κάποιο
έργο επιστηµονικής φαντασίας, εάν θα κάνετε αποδεκτή την τρο-
πολογία την οποία ζητούν, όχι οι συριζαίοι, αλλά ο λογιστικός-
φορολογικός κλάδος, το οικονοµικό επιµελητήριο, για την οποία,
φερόµενοι µε πολιτική γενναιότητα, λέµε ότι είµαστε έτοιµοι να
την αποσύρουµε, αν το τεράστιο πρόβληµα µε τα πρόστιµα που
αυτή τη στιγµή επιβάλλονται σε λογιστές και επιχειρήσεις δε-
σµευτείτε ότι θα το λύσετε. Αν δεσµευτείτε ότι θα το λύσετε, θα
αποσύρουµε την τροπολογία, για να χειροκροτήσουν εσάς και
να πουν ότι «ναι, η Νέα Δηµοκρατία το έλυσε το πρόβληµα για
το οποίο ευθύνονται ο Αλεξιάδης και ο ΣΥΡΙΖΑ». 

Σε ό,τι αφορά, όµως, στα ζητήµατα του νοµοσχεδίου που συ-
ζητάµε σήµερα, ήρθε εδώ η οµοσπονδία τελωνειακών -ικανοί άν-
θρωποι, µε µεγάλη εµπειρία στα ζητήµατα του λαθρεµπορίου και
µε µεγάλους αγώνες- και µας εξήγησε τις θέσεις της. 

Τις καταθέτω στα Πρακτικά, για να υπάρχουν. Επίσης, για να
υπάρχουν, εκτός από τις προτάσεις τους στα επιµέρους ζητή-
µατα και στο θέµα του πειθαρχικού δικαίου, το οποίο είναι υπερ-
βολικό και το οποίο έθεσαν και το έθεσε και ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας -και ακόµα απάντηση δεν υπάρχει- και οι προ-
τάσεις τους στο νοµοσχέδιο για ζητήµατα που δεν έχει απαντή-
σει η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως για το βασικό εργαλείο καταπο-
λέµησης του λαθρεµπορίου. 

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλεξιάδης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογρα-
φίας και Πρακτικών της Βουλής)

Ξέρετε ποιο είναι το µεγαλύτερο εργαλείο καταπολέµησης του
λαθρεµπορίου; Ο αριθµός των τελωνειακών υπαλλήλων.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Ζητώ µικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ περισσό-
τερο χρόνο. Άλλωστε, ελπίζω µέχρι το τέλος της οµιλίας µου να
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έρθει και ο αρµόδιος Υπουργός, µήπως τυχόν συγκινηθεί και
απαντήσει σε κάποια ζητήµατα. 

Μας έφερε, λοιπόν, έναν πολύ ωραίο πίνακα µε το ανθρώπινο
δυναµικό των τελωνειακών υπαλλήλων, όπου τι προκύπτει; Εσείς
και το ΠΑΣΟΚ -γιατί ακούσαµε ότι βγήκε το ΠΑΣΟΚ χτες, αλλά
ας µην ανοίξουµε τέτοια κουβέντα τώρα, είναι µια κουβέντα που
πρέπει να την κάνουµε άλλη φορά, ας µην την ανοίξουµε σή-
µερα- από το 2010 µέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση µει-
ώνατε τον αριθµό των τελωνειακών υπαλλήλων. 

Το ξαναλέω. Εσείς, που ενδιαφέρεστε πιο πολύ από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την πάταξη του λαθρεµπορίου, τον αριθµό των τελωνει-
ακών υπαλλήλων τον µειώνατε. 

Είπαν εδώ οι αγαπητοί τελωνειακοί, οι εκπρόσωποί τους, στην
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων ότι χαρακτηριστική περί-
πτωση είναι το τελωνείο των Κήπων. Από τη µεριά της Ελλάδας
πενήντα περίπου τελωνειακοί, από την άλλη µεριά εκατόν είκοσι.
Πενήντα τελωνειακοί για τρεις βάρδιες, για Χριστούγεννα, Πάσ-
χα, αργίες, τα πάντα. 

Τι προκύπτει, λοιπόν, από τον πίνακα που κατατέθηκε στα
Πρακτικά; Ότι το 2010 υπηρετούσαν δύο χιλιάδες οκτακόσιοι
εξήντα έξι τελωνειακοί. Κάθε χρόνο µε δικές σας πολιτικές επι-
λογές µειώνατε τον αριθµό των υπαλλήλων αυτών κατά 5%, κατά
3%, κατά 16%, κατά 11,7%, µέχρι που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος,
κατά την άποψή σας, δεν ενδιαφέρεται για την πάταξη του λα-
θρεµπορίου και από το 2015 και µετά ο αριθµός των τελωνειακών
υπαλλήλων, όχι απλά δεν µειώνεται -που φυσικά µειώνεται λόγω
συνταξιοδοτήσης σε βαθµό- αλλά αυξάνεται, γιατί ακριβώς κα-
ταλάβαµε την ανάγκη. 

Τρία ζητήµατα και κλείνω, γιατί καταλαβαίνω και το θέµα του
χρόνου. 

Για το άρθρο 40 κάνω έκκληση στον Υπουργό να απαντήσει
στα ζητήµατα, που θέτει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής,
διότι δεν µπορούµε να πάµε σε ένα τόσο βασικό θέµα, στο να
επαναφέρουµε τους Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά
και άλλους φορολογούµενους, και να έχουµε τέτοιο µεγάλο ερω-
τηµατικό. 

Χρειάζονται σαφείς απαντήσεις και για το τι θα γίνει µε το διά-
στηµα της επταετίας, ώστε να µην αποκλείσουµε αυτούς που
έφυγαν από το 2013 και µετά. Βάλτε φίλτρα εισοδηµατικά ή οποι-
αδήποτε άλλα φίλτρα, απαντήστε σε αυτά που λέει η Επιστηµο-
νική Υπηρεσία της Βουλής, δώστε επιτέλους λύση στο άρθρο 40. 

Σε ό,τι αφορά στο ζήτηµα της ειρωνείας σας στην οµιλία µου
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για το τι κάναµε εµείς
όταν σας έδειξα ότι είµαι περήφανος για την ταινία επικόλλησης
στα τσιγάρα, µια ταινία ασφαλείας σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, που έλυνε το πρόβληµα, και ειρωνευτήκατε και είπατε
ότι «αυτό δεν ήταν και τίποτα, ήταν ευρωπαϊκή οδηγία την οποία
υλοποιήσατε», το ερώτηµα είναι «γιατί δεν το κάνατε εσείς;».
Γιατί υπάρχει µια ιστορία µε ένα τυπογραφείο κάπου εκεί στη νο-
τιοδυτική Ελλάδα και µε το πώς τύπωνε τις ταινίες και άλλα ζη-
τήµατα. Μην ανοίξουµε αυτή την κουβέντα τώρα. 

Ως προς το τι κάναµε εµείς στο θέµα της φοροδιαφυγής και
του λαθρεµπορίου υπάρχει -δεν θα το καταθέσω στα Πρακτικά,
µην τροµάζετε- ένα βιβλίο εκατό τριάντα σελίδων. Είναι ο απο-
λογισµός του έργου µας και ο προγραµµατισµός που είχα όταν
παρέδωσα την αντίστοιχη ευθύνη στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

Εκεί, λοιπόν, φαίνεται πλήρως το τι κάναµε: Πίνακες, στοιχεία
κ.λπ.. Και περιµένουµε κάποια στιγµή από εσάς να µας φέρετε
τον αντίστοιχο απολογισµό - προγραµµατισµό σας. 

Εµείς, κύριε Πρόεδρε, ως κόµµα θα στηρίξουµε τις διατάξεις
του νοµοσχεδίου, ακριβώς επειδή θεωρούµε ότι το µείζον είναι
να σταλεί ένα µήνυµα ενότητας και αποφασιστικότητας από την
ελληνική Βουλή σε ένα τόσο κρίσιµο θέµα. 

Η Κυβέρνηση έχει ευθύνη και γι’ αυτά που δεν απαντά και για
το ότι δεν συνεισφέρει στο να είναι δυνατό αυτό το µέτωπο, στο
οποίο εµείς είµαστε έτοιµοι να είµαστε µαζί τους. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. 
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδι-
κός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής, ο συνάδελφος κ. Βασί-
λειος Κεγκέρογλου. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
Κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εσείς µε αυτά που λέτε

ούτε η Νέα Δηµοκρατία µπορείτε να αποµειώσετε το σοβαρό
έργο που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβαλε τις βάσεις για την
πάταξη του λαθρεµπορίου. Αντίθετα, υπάρχουν πολλά για τα
οποία οφείλετε να απολογηθείτε. Μην µας ειρωνεύεστε από
πάνω καταθέτοντας τροπολογία για νόµο του 2016, που δεν λύ-
σατε συγκεκριµένα ζητήµατα. 

Κύριε Υπουργέ, από την πρώτη στιγµή της συζήτησης του νο-
µοσχεδίου στις επιτροπές επισηµάναµε την ανάγκη για ισχυρή
πολιτική βούληση, προκειµένου να προχωρήσει το σχέδιο αντι-
µετώπισης της λαθρεµπορίας. Στηρίξαµε το νοµοσχέδιο και κα-
ταθέσαµε βελτιωτικές προτάσεις και τροπολογίες. 

Η Κυβέρνηση είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη στάση µας
και να δώσει ένα ισχυρό ενωτικό µήνυµα, αλλά, δυστυχώς, το νο-
θεύσατε µε την τροπολογία λαθροχειρίας του κ. Πιερρακάκη και
πιστεύω ότι γνωρίζετε -αν δεν το γνωρίζετε, νοµίζω ότι όλα όσα
λέµε είναι στον «αέρα»- πως βασικό στοιχείο της λαθρεµπορίας
είναι η νοθεία. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τροπολογία της λαθροχειρίας
που κατέθεσε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής στο «παρά ένα»
στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο για το λαθρεµπόριο προετοιµάζει
την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ πάνω στο «χαλί» που έστρωσε ο
ΣΥΡΙΖΑ. 

Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και το Υπουργείο Ψηφια-
κής Πολιτικής σκοπίµως, όπως αποδεικνύεται, αδιαφόρησε επί
δεκαοκτώ µήνες για την αντιµετώπιση των συσσωρευµένων προ-
βληµάτων των ΕΛΤΑ από την προηγούµενη περίοδο, µε χαρακτη-
ριστική την περίπτωση να φτάσουν τα ΕΛΤΑ στο έσχατο σηµείο
να καλύπτουν τη λειτουργία τους µε χρήµατα των καταναλωτών
που πλήρωναν τους λογαριασµούς της ΔΕΗ µέσω της ταχυπλη-
ρωµής. 

Τώρα η Κυβέρνηση έρχεται µε την τροπολογία όχι να δώσει
λύσεις, αλλά να προετοιµάσει τους καλύτερους όρους για τον
ιδιώτη επενδυτή και, µάλιστα, εις βάρος των εργαζοµένων και
των εξυπηρετούµενων πολιτών. Αυτό την καθιστά απαράδεκτη!
Τώρα αποκαλύπτονται οι οδυνηρές συνέπειες από την ολέθρια
διαχείριση των ΕΛΤΑ, αλλά και την υπαγωγή τους στο ξενοδιοί-
κητο υπερταµείο µε την απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που
βόλεψε απόλυτα τη Νέα Δηµοκρατία να συνεχίσει µε τη σηµερινή
τροπολογία.

Ο αρµόδιος Υπουργός µε περίσσιο θράσος µας είπε ότι τα
ΕΛΤΑ είναι στο «παρά ένα» και όχι η τροπολογία του, αλλά δεν
έδειξε ίχνος αυτοκριτικής διάθεσης για την αδράνειά του επί δε-
καοκτώ µήνες και τις ευθύνες του για την κατάσταση. Εγωισµός,
ανευθυνότητα ή δόλος; Η τροπολογία της λαθροχειρίας για την
προετοιµασία της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΤΑ µαρτυρά ότι είναι
και τα τρία µαζί, αφού απλώς έχει κοπιάρει τις διατάξεις Χατζη-
δάκη για τη ΔΕΗ από τον Νοέµβριο του 2019. Τόσους µήνες χρει-
άστηκαν στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής για ένα simple copy
paste; 

Με τις διατάξεις καταργείται η συλλογική σύµβαση για τους
νεοπροσλαµβανόµενους µε κάθε θεσµική διασφάλιση, µειώνον-
ται µονοµερώς οι αµοιβές των εργαζοµένων στο µετατασσόµενο
προσωπικό, χαρακτηρίζονται ως «πλεονάζον προσωπικό» ανα-
γκαίοι εργαζόµενοι, µε συνέπεια, αφ’ ενός την υποβάθµιση της
ποιότητας των υπηρεσιών και την αύξηση των χρόνων εξυπηρέ-
τησης και αφ’ ετέρου τη συρρίκνωση του δικτύου κυρίως στα νη-
σιά, στην ύπαιθρο και σε δυσπρόσιτες περιοχές. 

Καταθέτω για τα Πρακτικά τα άρθρα του νοµοσχεδίου του κ.
Χατζηδάκη για τη ΔΕΗ από πέρυσι, για να φανεί η πλήρης αντι-
γραφή που έγινε από τον κ. Πιερρακάκη.

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου κα-
ταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυν-
σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Εν τω µεταξύ, εκτός αυτών, φροντίζει να προβεί σε προσλή-
ψεις µε το δοκιµασµένο πελατειακό σύστηµα της Δεξιάς πριν το
ΑΣΕΠ του «επάρατου» ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύοντας ότι Δεξιά κι εκ-
συγχρονισµός είναι έννοιες ασύµβατες. Οι εκσυγχρονιστές της
Κυβέρνησης δεν εκσυγχρόνισαν τη Δεξιά, αλλά απλώς συγχρο-
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νίστηκαν µε τη Δεξιά. Για την καρέκλα; Για τη διαχείριση πολλών
δισεκατοµµυρίων; Και για τα δυο! Το ένα διασφαλίζει το άλλο. 

Ακόµα και η θετική διάταξη της καταβολής των οφειλόµενων
ποσών -149.000.000 ως 180.000.000 ευρώ- από το Δηµόσιο για
καθολικές υπηρεσίες της περιόδου 2013 - 2020, δεν γίνεται για
να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των ΕΛΤΑ, αλλά εντάσσεται στο
σχέδιο ιδιωτικοποίησης κυρίως για αποζηµιώσεις υπαλλήλων
που θα απολυθούν, για να δηµιουργηθούν οι καλύτερες οικονο-
µικές συνθήκες για τον ιδιώτη επενδυτή. Άλλως θα είχαν κατα-
βληθεί είτε στα πέντε χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ είτε στον ενάµιση χρόνο
της Νέας Δηµοκρατίας.

Το Κίνηµα Αλλαγής απαιτεί από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολι-
τικής να αποσύρει όλα τα άρθρα της τροπολογίας πλην του άρ-
θρου 10, για την καταβολή των οφειλών του δηµοσίου. Κι αν αυτό
δεν συµβεί, τότε ο Υπουργός Οικονοµικών να αποδεχθεί µόνο το
άρθρο 10 και να απορρίψει τα υπόλοιπα ως άσχετα µε το νοµο-
σχέδιο, που νοθεύουν και τη βούληση που εκφράστηκε εδώ για
την πάταξη του λαθρεµπορίου. 

Στη συνέχεια, εφόσον έχει την πολιτική βούληση η Κυβέρνηση
και το αρµόδιο Υπουργείο, ας έρθει να καταθέσει προς συζήτηση
στις συναρµόδιες επιτροπές της Βουλής ένα ολοκληρωµένο σχέ-
διο για τη βιώσιµη ανάπτυξη των ΕΛΤΑ, που θα εξασφαλίσει στο
ανθρώπινο δυναµικό αξιοπρεπείς όρους εργασίας, µε συλλογι-
κές συµβάσεις και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πολιτών,
σεβασµό στο ΑΣΕΠ και σε κάθε διαφανή διαδικασία. Μόνο ένα
τέτοιο σχέδιο θα µπορούσε να στηρίξει το Κίνηµα Αλλαγής. 

Είναι προφανές ότι αν επιµείνει η Κυβέρνηση στην τροπολογία
της λαθροχειρίας, εµείς θα ψηφίσουµε µεν τα άρθρα για την πε-
ριστολή του λαθρεµπορίου, για τα οποία έχουµε ήδη εκφραστεί
και έχουµε καταθέσει βελτιωτικές προτάσεις, αλλά θα αναθεω-
ρήσουµε τη θετική στάση επί της αρχής, η οποία πλέον δεν είναι
η πάταξη του λαθρεµπορίου, αλλά η προώθηση της λαθροχει-
ρίας εις βάρος των ΕΛΤΑ, των εργαζοµένων και των εξυπηρετού-
µενων πολιτών. 

Αν ο Υπουργός Οικονοµικών θέλει να διαφυλάξει και να ενι-
σχύσει το ισχυρό µήνυµα πολιτικής βούλησης, θα πρέπει -επι-
µένω- να µην κάνει δεκτή την τροπολογία πλην του άρθρου 10. 

Από την πρώτη µέρα εµείς είπαµε ότι είµαστε υπέρ, όχι µόνο
γιατί δροµολογούν τα άρθρα κάποιες διαδικασίες που θα ενισχύ-
σουν το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, αλλά γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό
που µε τόλµη συγκρούστηκε και προχώρησε τα συστήµατα πά-
ταξης του λαθρεµπορίου. 

Σήµερα υπάρχουν για τα πρατήρια ολοκληρωµένα συστήµατα
εισροών-εκροών. Και πρέπει να εξάρουµε στο σηµείο αυτό τη
συµβολή και των συλλογικών φορέων των πρατηριούχων και των
ίδιων, για να ολοκληρώσουν αυτά τα συστήµατα, πολλοί από αυ-
τούς -να θυµίσω- χωρίς καν να πάρουν τις οικονοµικές ενισχύσεις
για το κόστος αυτό. Πρέπει, όµως, να επισηµάνω και το ένα βήµα
µπρος και δύο πίσω των επόµενων κυβερνήσεων, που δηµιουρ-
γούσαν αµφιβολία και ερωτηµατικά στους πολίτες για το εάν
πραγµατικά η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, οι πολιτικοί γενι-
κότερα, θέλουν να πατάξουν το λαθρεµπόριο.

Το νοµοσχέδιο έχει αυτή τη διακήρυξη. Όµως, την ίδια ώρα,
όπως επισήµανα, ο προϋπολογισµός που συζητείται αυτήν την
περίοδο στη Βουλή, προβλέπει 15.000.000 έσοδα από την πά-
ταξη του λαθρεµπορίου, όσα, δηλαδή, και πέρυσι και πρόπερσι.
Δηλαδή, µε τα ίδια έσοδα θα το πατάξουµε; Ούτε καν µια µικρή
αύξηση της εισπραξιµότητας των πολλών εκατοµµυρίων προστί-
µων, τα οποία βεβαιώνονται, δεν προβλέπει.

Το λαθρεµπόριο πρωταρχικά επιδιώκει την αποφυγή ή την
κλοπή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Στην Ελλάδα οι συντε-
λεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι πολύ υψηλοί και
δίνουν υψηλότερα κίνητρα στους λαθρεµπόρους, όπως µας
είπαν και οι εκπρόσωποι της αγοράς. 

Το Κίνηµα Αλλαγής, που πιστεύει σταθερά σε ένα δίκαιο και
αναπτυξιακό φορολογικό σύστηµα, έχει αποκαλύψει την αρνη-
τική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων στη σχέση έµµεσων προς
άµεσους φόρους. Η αναλογία αυτή το 2014 ήταν 1,15 και µε την
φοροµπηχτική και άδικη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος των πο-
λιτών αυτή επιδεινώθηκε και το 2019 έφτασε στο 1,48. Αυξήθη-
καν υπέρµετρα οι φόροι και, βεβαίως, του εισοδήµατος και πολύ

περισσότερο οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Έφτασε, λοιπόν, στο
1,48, ενώ τώρα είναι στο 1,5 και µε τις ρυθµίσεις που έκανε η Νέ-
α Δηµοκρατία θα πάει στο 1,6. Δηλαδή, για κάθε ευρώ που πλη-
ρώνουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα επί του κεφαλαίου, του ει-
σοδήµατος, του πλούτου, αντιστοιχούν 1,6 ευρώ που θα πληρώ-
νουν σχεδόν αποκλειστικά τα νοικοκυριά µε αγορές για τα βα-
σικά αγαθά διαβίωσης. Το καλάθι της νοικοκυράς και τα λειτουρ-
γικά του σπιτιού επιβαρύνονται υπέρµετρα µε τους υψηλούς
έµµεσους φόρους. 

Αυτό το µείγµα υπερφορολόγησης που εγκαθιδρύθηκε από το
ΣΥΡΙΖΑ και διατηρείται, εν πολλοίς, από τη Νέα Δηµοκρατία, είναι
και άδικο και αντιαναπτυξιακό. 

Η διαπιστωτική έκθεση Πισσαρίδη λέει ότι έχουµε τη χειρό-
τερη αναλογία στην Ευρώπη. Όµως, µε τις προτάσεις και της
ίδιας και της Κυβέρνησης ίσως γίνουµε οι χειρότεροι στον πλα-
νήτη, αφού προτείνει µόνο µείωση της φορολογίας κεφαλαίου
και πλούτου. Η δικαιολογία ότι δεν µπορούν τώρα να µειωθούν
οι έµµεσοι φόροι, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, διότι εισπράτ-
τονται άµεσα και είναι αναγκαία η ρευστότητα, δεν ευσταθούν. 

Και, βέβαια, µας λένε ότι για λόγους ανταγωνιστικότητας πρέ-
πει να µειώσουµε τους άλλους φόρους, του πλούτου. Όχι, κύ-
ριοι. Μπορεί να υπάρξει ένα νέο µείγµα και µια αναλογία που θα
είναι δίκαιη για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, για τη µεγάλη
πλειοψηφία των πολιτών και για την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας της οικονοµίας.

Σας καταθέσαµε µια τροπολογία και το λέµε αυτό µε συγκε-
κριµένες διατάξεις. Στο 6% η εστίαση, µείωση του κόστους για
τα νοικοκυριά, για τους καταναλωτές, για την εστίαση και, ταυ-
τόχρονα, 6% ΦΠΑ στη διαµονή. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας του τουρισµού. 

Με τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες αλλαγές στο φορολογικό
σύστηµα θα ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας
και θα µειώσουµε και το βάρος για τα νοικοκυριά. Το προτεί-
νουµε για έναν χρόνο, να αξιολογηθεί και να δούµε τη συνέχεια.
Να τοποθετηθείτε για την τροπολογία και εσείς και όλα τα κόµ-
µατα βέβαια, γιατί αφορά στο σύνολο της οικονοµίας και των πο-
λιτών.

Εµείς δεν έχουµε αυταπάτες πως ό,τι λέγεται στο νοµοσχέδιο
θα προχωρήσει. Το σίγουρο είναι, εάν υπερισχύσει η λογική της
νόθευσης, ότι θα εκφυλιστεί αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία και
θα µείνει µια συµβολική καταγραφή προθέσεων, χωρίς σοβαρό
αποτέλεσµα. Παρ’ όλα αυτά, όπως σας είπα, στηρίζουµε όλες
τις διατάξεις. Καταθέσαµε προτάσεις βελτίωσης.

Βέβαια, αυτό που απαιτούµε είναι σύντοµα να φέρετε στην αρ-
µόδια επιτροπή το επιχειρησιακό σχέδιο για την υλοποίησή του,
µε συγκεκριµένα χρονικά ορόσηµα και στόχους ανά έτος. Εάν
φέρετε ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο, µε χρονικά
ορόσηµα και συγκεκριµένους επιµέρους στόχους, θα µπορέ-
σουµε να δούµε εάν η εκπεφρασµένη βούληση µπορεί να γίνει
πράξη και εµείς θέλουµε αυτό να το στηρίξουµε.

Θέλω να θυµίσω ότι προτείναµε αυστηροποίηση όλων των
προστίµων. Ορισµένα είναι και στο επίπεδο της γελοιότητας.
Προχωρά ο άλλος σε µια πράξη παρεµπόδισης -µε βίαιο τρόπο
γίνεται τις περισσότερες φορές αυτό- των ελέγχων και λέει ότι
«θα δώσεις δυόµισι χιλιάρικα και καθάρισες». Μπα; Έτσι γίνεται
η πάταξη; Μπορεί να ήταν µικρότερο παλιότερα, κακώς. Αποδεί-
χτηκε από την αξιολόγηση ότι πρέπει να είναι υψηλότερο. Και βέ-
βαια, οι έλεγχοι θα µπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά και πρέπει να
έχουν όλα τα ηλεκτρονικά µέσα για να τις κάνουν από το γρα-
φείο, αλλά χρειάζονται και στον δρόµο. Και γι’ αυτό µιλάµε για
την ενίσχυση όλων των ελεγκτικών µηχανισµών. Ακούστηκε ήδη
για τα τελωνεία. Δεν είναι µόνο τα τελωνεία. Είναι όλες οι ελεγ-
κτικές υπηρεσίες, αλλά τα τελωνεία είναι το χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα. Μπορούµε πράγµατι να έχουµε αποτέλεσµα, εάν
υπάρξει ένα επιχειρησιακό σχέδιο σ’ αυτή την κατεύθυνση.

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αν-
τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)

Σας καταθέσαµε την τροπολογία για τους τελωνειακούς σε
σχέση µε το πειθαρχικό και νοµίζω ότι πρέπει να την κάνετε
δεκτή. Σας καταθέσαµε τα έγγραφα και τις προτάσεις τους, ό-
πως ακούστηκαν και από την επιτροπή, αλλά και όλων των φο-
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ρέων. Θα πρέπει η Κυβέρνηση να συνεχίσει τη συζήτηση µαζί
τους. Διότι υπάρχουν πεδία στα οποία συνεχίζει να γίνεται ακόµα
µεγάλη ποσότητα λαθρεµπορίας κυρίως στα καύσιµα από το διυ-
λιστήριο της εταιρείας διανοµής, τις εταιρείες καυσίµων και
µέχρι να φτάσει στο πρατήριο, αλλά και έξω από τα διυλιστήρια.
Υπάρχουν και άλλοι οδοί που έχουν αναπτυχθεί και τις γνωρίζουν
πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία,
να είναι σε µόνιµη βάση, προκειµένου να έχουµε τα αποτελέ-
σµατα που επιδιώκουµε.

Στο θέµα της σφράγισης των εγκαταστάσεων θα επιµείνω,
κύριε Υπουργέ. Δεν µπορεί να είναι από δέκα έως ενενήντα
µέρες. Η σφράγιση των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τουλά-
χιστον έξι µήνες, τουλάχιστον έναν χρόνο ή και διά παντός, όταν
διαπιστώνουµε δόλια κατάσταση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση,
είτε είναι αποθήκευση χονδρικής είτε είναι πρατήριο. Στα πρα-
τήρια, βεβαίως, έχει περιοριστεί και έχουµε συγκεκριµένο πια
πεδίο, το πρόβληµα της νόθευσης και το πρόβληµα της τροπο-
ποίησης της ποσότητας ηλεκτρονικά. Σε αυτά τα δύο είναι συγ-
κεκριµένα και στοχευµένα που πρέπει να λειτουργήσουµε.

Όµως, δεν µπορεί να µη µπαίνει σε ένα πρατήριο ή σε µια εγ-
κατάσταση εταιρείας καυσίµων µια µεγάλη πινακίδα πέντε επί
δεκαπέντε -είχα πει τρία επί οκτώ στην επιτροπή, είναι συµβολικό
αυτό που λέω- ότι η εγκατάσταση αυτή κλείνει διά παντός ή κλεί-
νει για έναν χρόνο λόγω λαθρεµπορίας.

Αυτό το µήνυµα, λοιπόν, πρέπει να το δώσουµε και γι’ αυτό
εµείς θα ψηφίσουµε µεν όλα τα άρθρα τα οποία κρίναµε ότι είναι
θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουµε να γίνουν αποδεκτές
οι τροπολογίες µας, οι τροποποιήσεις και οι προτάσεις µας και
να συνεχίσει µια προσπάθεια µε βάση επιχειρησιακό σχέδιο.

Κλείνω µε µια κουβέντα για την τροπολογία που καταθέσαµε
για τα περιφερειακά και τοπικά µέσα. Θα πρέπει, επειδή λήγει
στις 31 Δεκεµβρίου αυτή η προθεσµία, να υπάρξει επικοινωνία
µε τον Υπουργό Τύπου, ο οποίος έχει δεσµευτεί για την τροπο-
λογία αυτή. Είτε θα κάνει δεκτή την τροπολογία µας και για τα
δύο επόµενα χρόνια θα είναι υποχρεωτική η δηµοσίευση στον
περιφερειακό και τοπικό Τύπο των δηµοσιεύσεων του δηµοσίου
-διακηρύξεων, προκηρύξεων κ.λπ.- ή ας φέρει µια δική του, να
υλοποιήσει και τη δέσµευση που έδωσε σε µένα προσωπικά στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή των Ελλήνων.

Ξανασκεφτείτε το µε την τροπολογία του κ. Πιερρακάκη. Σας
νοθεύει την προσπάθεια για την πάταξη του λαθρεµπορίου.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και ε-
µείς τον κ. Κεγκέρογλου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουρ-
γέ, έχετε τον λόγο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν ξέρω αν ακούγοµαι, αλλά απάντησα και χθες στον κ. Κεγκέ-
ρογλου για την υποχρέωση δηµοσίευσης των προκηρύξεων του
δηµοσίου, έχει απαντήσει ο αρµόδιος Υφυπουργός σε επίκαιρη
ερώτηση. Σας είχα πει και χθες ότι θα έρθει σύντοµα διάταξη στη
Βουλή για να ψηφιστεί.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σήµερα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):

Σύντοµα θα έρθει διάταξη για να ψηφιστεί. Άρα αυτό το θέµα θα
λυθεί σύντοµα. Σας απάντησα και χθες, το επαναλαµβάνω και
σήµερα.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα την

ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, την κ.
Μαρία Κοµνηνάκα, για δεκαπέντε λεπτά.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητείται

σήµερα στην Ολοµέλεια στον κύριο όγκο του περιλαµβάνει ρυθ-
µίσεις για τον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για τον
καλύτερο, όπως λέει, συντονισµό των εθνικών ελεγκτικών αρχών
για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων, αλκοολού-
χων, καπνικών και λοιπών προϊόντων.

Φυσικά, κατ’ αρχάς, κανείς δεν µπορεί να είναι αντίθετος ούτε
µε την ανάγκη συντονισµού και εκσυγχρονισµού των ελεγκτικών
µηχανισµών, πολύ περισσότερο ούτε µε την ανάγκη καταπολέ-
µησης αυτών των φαινοµένων.

Ούτε, βεβαίως, αµφισβητούµε τις προθέσεις σας, κύριε
Υπουργέ. Όµως, τέτοιου είδους προθέσεις δεν έλειψαν από καµ-
µιά προηγούµενη κυβέρνηση, πολλές φορές, µάλιστα, µε βαρύ-
γδουπες διακηρύξεις για πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων
και όχι µόνο, που προστέθηκαν όµως τελικά και αυτές στη λίστα
των ευσεβών πόθων.

Όπως φάνηκε και από τις συζητήσεις στις επιτροπές, σε αυτό
που τελικά συγκλίνουν οι τοποθετήσεις τόσο των άλλων κοµµά-
των όσο και των εκπροσώπων των φορέων είναι ότι, παρά τις µε-
γάλες διακηρύξεις ή τις όποιες προσπάθειες έστω έγιναν, του-
λάχιστον την τελευταία δεκαετία, για την καταπολέµηση του λα-
θρεµπορίου, αυτό παραµένει διακηρυγµένος στόχος για όλες τις
κυβερνήσεις, χωρίς όµως σηµαντικά πρακτικά αποτελέσµατα.

Αντίστοιχα χαµηλές είναι και οι προσδοκίες για τα αποτελέ-
σµατα που θα φέρει αυτό το νοµοσχέδιο, αφού ουσιαστικά η
όποια σύγκλιση παρουσιάζεται από τα άλλα κόµµατα επικεντρώ-
νεται ουσιαστικά στον συµβολισµό που είναι ανάγκη να δοθεί -
το «ισχυρό µήνυµα», που λένε από τη µεριά της πολιτείας- και
στη συµφωνία για την επιθυµία να παταχθεί αυτή η παράνοµη
δραστηριότητα, που επιφέρει όχι µόνο σοβαρές απώλειες στα
έσοδα του κράτους, αλλά έχει και µια σειρά άλλες σοβαρές,
ακόµα και επικίνδυνες συνέπειες, όταν νοθευµένα προϊόντα δια-
κινούνται προς κατανάλωση. Είναι µια επιθυµία που κανείς δεν
αµφισβητεί ούτε και εµείς, αλλά δεν θεωρούµε ότι αντιµετωπίζε-
ται µ’ αυτόν τον τρόπο.

Τι συµβαίνει, λοιπόν, και η καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
µένει συνήθως στα λόγια, παρά τα νοµοθετικά µέτρα και τις πο-
λυδιαφηµισµένες εκστρατείες εναντίον του; Τι φταίει και παρα-
µένει ένα παλιό πρόβληµα, που γιατρειά δεν βρίσκει;

Τι είναι αυτό που τελικά επιτρέπει στα εγκληµατικά κυκλώµατα
να βρίσκονται ένα βήµα µπροστά από τους όποιους ελεγκτικούς
µηχανισµούς, όπως όλοι οµολογείτε; Έτσι, πράγµατι, είναι.

Αυτό που φταίει -και όχι µόνο δεν διανοείστε να το ακουµπή-
σετε, αλλά το προστατεύετε- βρίσκεται στην ίδια την καρδιά του
συστήµατος που όλοι σας υπηρετείτε. Είναι το ίδιο το καπιταλι-
στικό κέρδος, νόµιµο ή παράνοµο, το κέρδος που αποτελεί τον
θεµέλιο λίθο, τον ίδιο τον λόγο ύπαρξης οποιασδήποτε καπιτα-
λιστικής κοινωνίας.

Έτσι εξηγείται, άλλωστε, γιατί το λαθρεµπόριο ανθεί και σε
άλλες ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες, όπως η Γερµανία, η
Αγγλία, η Γαλλία, χωρίς να καταφέρουν να το αντιµετωπίσουν
ούτε και αυτές. Έτσι εξηγείται γιατί πάντοτε δίπλα στο νόµιµο
εµπόριο και παράλληλα µε αυτό αναπτύσσεται και το λαθρεµπό-
ριο, στο οποίο πρωταγωνιστές και τροφοδότες δεν είναι βέβαια
αυτοί που συνήθως στοχοποιούνται, κάποιοι µετανάστες, φτω-
χοδιάβολοι, ούτε βέβαια αυτοί που βρίσκονται στο στόχαστρο
των ελέγχων και κατά τεκµήριο αποτελούν τον τελευταίο τροχό
της αµάξης.

Τα κυκλώµατα της λαθρεµπορίας περνούν από τους ίδιους
τους δρόµους τους οποίους πολλαπλασιάζει το καπιταλιστικό
κέρδος. Αξιοποιούν εργαλεία της ελεύθερης καπιταλιστικής αγο-
ράς, τις πόρτες και τα παράθυρα που το ίδιο το σύστηµα τους
αφήνει.

Όµως, εδώ χρειάζεται και µια διευκρίνιση, γιατί η πάταξη, ο
περιορισµός του λαθρεµπορίου, η λεγόµενη µάχη κατά της φο-
ροδιαφυγής δεν αφορά συνήθως τις επίσηµες δραστηριότητες
του κεφαλαίου. Αυτές οι δραστηριότητες σε µεγάλο βαθµό απο-
λαµβάνουν σκανδαλώδη φορολογική ασυλία, φοροαπαλλαγές,
κίνητρα, επιδοτήσεις, φοροασυλία που προκλητικά πολλαπλα-
σιάζεται στις περιόδους της κρίσης, όπως συνεχίζει να συµβαίνει
και σήµερα στην περίοδο της πανδηµίας και του νέου γύρου της
καπιταλιστικής κρίσης.

Βέβαια, αυτές οι ασυλίες φτάνουν πολλές φορές να δίνονται
ακόµα και για απαλλαγή από τεράστια επιβληθέντα πρόστιµα
στους µεγάλους οφειλέτες, αποκαλύπτοντας τελικά και το µέγε-
θος της υποκρισίας σας.

Όµως, υπάρχει και µια άλλη κοινή διαπίστωση που, αν θέλετε,
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βρίσκεται στην καρδιά του προβλήµατος. Από πού προκύπτει το
µεγάλο κέρδος για το λαθρεµπόριο; Τι είναι αυτό που προσδίδει
το σπουδαιότερο για αυτό κίνητρο; Είναι η τεράστια απόκλιση
της τελικής τιµής που διαµορφώνεται µε τους υπέρογκους ειδι-
κούς φόρους κατανάλωσης που περιλαµβάνουν όλα αυτά τα
προϊόντα σε σχέση µε την αξία τους. Τα καύσιµα, τα καπνικά
προϊόντα είναι πρωταθλητές στην κούρσα των φόρων, καθώς και
τα αλκοολούχα ποτά.

Ενδεικτικό είναι ότι µε την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλω-
σης και στον καφέ έγινε και αυτό νέο αντικείµενο, πρόσφορο
πεδίο της λαθρεµπορίας.

Είναι χαρακτηριστική ακόµη και η περίπτωση του υγραερίου,
όπου σωστά εντοπίζετε τη µεγάλη διαφορά στους συντελεστές
φορολόγησης. Αυτό δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για λαθρο-
χειρίες, όµως δεν µπορεί ως λύση να σκέφτεστε την προς τα
πάνω εξίσωση των συντελεστών, κάνοντας και αυτό το καύσιµο
απρόσιτο στη λαϊκή κατανάλωση. Διότι ταυτόχρονα ενισχύετε και
τους δυο παράγοντες που αποτελούν τη µαγιά για τη διόγκωση
του λαθρεµπορίου. Διότι, βέβαια, αυτά τα φαινόµενα παρουσία-
σαν έξαρση µετά τη µεγάλη εκτίναξη των έµµεσων φόρων, όπως
για παράδειγµα, έγινε στα καύσιµα. Ταυτόχρονα, αντικειµενικά
εντείνονται και λόγω της ανέχειας που µαστίζει τα λαϊκά στρώ-
µατα, ιδίως σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, εξαιτίας και της
απότοµης µείωσης της αγοραστικής τους δύναµης, που τους
ωθεί τελικά να αναζητούν αυτά τα φθηνότερα προϊόντα του λα-
θρεµπορίου.

Γι’ αυτό και το αίτηµα της απαλλαγής των λαϊκών στρωµάτων
από τέτοιους υπέρογκους έµµεσους φόρους σε προϊόντα πρώ-
της ανάγκης θα µπορούσε, εκτός από αναγκαίο µέτρο για την
επιβίωσή τους, να αποτελεί ένα βήµα για την προσπάθεια περιο-
ρισµού του λαθρεµπορίου.

Όµως, υπάρχουν και άλλες αστοχίες ή και καθυστερήσεις που
δυσχεραίνουν τις προσπάθειες ελέγχου και περιστολής του λα-
θρεµπορίου. Για παράδειγµα, µια από αυτές ήταν ότι ο έλεγχος
εισροών-εκροών περιορίστηκε στα πρατήρια, εκεί που συνήθως
εξαντλείται και η επιβολή των νέων µηχανισµών, αλλά και η αυ-
στηρότητα ορισµένες φορές. Ο έλεγχος εξαντλείται πολλές
φορές στο να τιµωρούνται ορισµένοι αναλώσιµοι αχυράνθρωποι
και δεν προχωρά σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, στις αποθή-
κες, στις εταιρείες καυσίµων, στα διυλιστήρια. Δεν φτάνει, βέ-
βαια, ποτέ στη πηγή του προβλήµατος, στα µεγάλα ψάρια, που
πλέουν ανενόχλητα σε απάνεµα νερά. Εκεί ούτε θέλετε ούτε
µπορείτε να φτάσετε.

Βέβαια, αποτελεσµατικότερος έλεγχος µπορεί να γίνει και
κατά την είσοδο των προϊόντων λαθρεµπορίου στη χώρα µας και
όχι αφού αυτά διαχυθούν στην αγορά.

Ένα ακόµη ενδεικτικό της ανεπάρκειας των µέτρων είναι ότι,
ενώ προχωράτε στη δηµιουργία ενιαίου συντονιστικού κέντρου,
στην ενίσχυση κάποιων µεθόδων καταγραφής, παραµένει δρα-
µατική η υποστελέχωση των τελωνειακών αρχών και άλλων ελεγ-
κτικών µηχανισµών, ενός σηµαντικού όµως κρίκου στην αλυσίδα
των ελέγχων.

Η κριτική, λοιπόν, που κάνουµε στο νοµοσχέδιο είναι όχι γιατί
διαφωνούµε µε την ανάγκη να επιτευχθεί ο διακηρυγµένος στό-
χος της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου, αλλά γιατί δεν
έχουµε αυταπάτες ότι το νοµοσχέδιο αυτό µπορεί να αποδώσει
καρπούς όσο δεν αγγίζει την ίδια την καρδιά, το γόνιµο έδαφος
που επιτρέπει να φύονται αυτού του είδους τα φαινόµενα.

Κύριε Υπουργέ, από τα υπόλοιπα µέρη του νοµοσχεδίου θα
επιλέξω να αναφερθώ ξανά στο άρθρο 40. Την ώρα που οι εργα-
ζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, τα λαϊκά στρώµατα στενάζουν
κυριολεκτικά, ενώ διατηρείται η σταθερή δυσαναλογία των φο-
ρολογικών βαρών, που φορτώνονται κατά το 95% σε αυτούς και
µόλις το 5% καλύπτεται από τους επιχειρηµατικούς οµίλους, έρ-
χεστε µε µια ακόµη προκλητική ρύθµιση ευθαρσώς να συνεχί-
σετε την κούρσα, πραγµατικά, προσέλκυσης επενδυτών µε
προκλητικές φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες στο παρόν νο-
µοσχέδιο φτάνουν έως το 50% για όλα τα εισοδήµατα που βγά-
ζουν είτε από εργασία είτε από επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Νοµοθετείτε κάτι τέτοιο για την προσέλκυση αλλοδαπών επεν-
δυτών, για τη διευκόλυνση στελεχών αλλοδαπών επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Μάλιστα, επιλέγετε να απαλ-
λάξετε αυτές τις συγκεκριµένες κατηγορίες και από την εισφορά
αλληλεγγύης, δηµιουργώντας έτσι έναν φορολογικό παράδεισο
για τους εκλεκτούς, την ώρα που αυτοί οι άδικοι φόροι -που και
εσείς οι ίδιοι τους χαρακτηρίζετε ως τέτοιους- παραµένουν ενερ-
γοί για τους εργαζόµενους και για τους αυτοαπασχολούµενους.
Είναι φόροι στους οποίους ένας νόµος, όπως είπατε, είχε ηµε-
ροµηνία λήξης, την οποία επιµελώς ξέχασε και η προηγούµενη
κυβέρνηση. Την ξεχνάτε και εσείς σήµερα. Εναποθέτετε, δήθεν,
την κατάργησή της για το µακρινό µέλλον.

Βέβαια, παρ’ ότι έρχεστε να χρησιµοποιήσετε ως κράχτη ότι
στόχος της ρύθµισης αυτής είναι η προσέλκυση του έµπειρου
επιστηµονικού δυναµικού που µετανάστευσε τα προηγούµενα
χρόνια της κρίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι όχι µόνο κάτι τέτοιο
το λησµονήσατε εντελώς στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχε-
δίου, όπου ρητά αναφέρεται ως σκοπός της ρύθµισης η προσέλ-
κυση αλλοδαπών επενδυτών και η εξυπηρέτηση στελεχών των
επιχειρήσεων, αλλά ακόµα και οι αρχικοί όροι που έθετε το νο-
µοσχέδιο, τους οποίους ανακοινώνετε µε µεγάλη καθυστέρηση
ότι θα διορθώσετε -δεν το έχουµε δει ακόµα να γίνεται- εξαιρού-
σαν εξαρχής όλους τους εργαζόµενους που έφυγαν από τη
χώρα µετά το 2012, αφού ως προϋπόθεση να µην υπάρχει φο-
ρολογική κατοικία στη χώρα τα τελευταία επτά από τα οκτώ χρό-
νια στην Ελλάδα, αντικειµενικά πετάει έξω τον µεγάλο όγκο των
εργαζοµένων που έφυγαν όλα αυτά τα χρόνια.

Οι ρυθµίσεις αυτές είναι ενδεικτικές για το ποιος ήταν ο πραγ-
µατικός λόγος που φέρατε την παρούσα διάταξη και όχι βέβαια,
αυτός που σήµερα χρησιµοποιείτε για να χρυσώσετε -αν θέλετε-
και το χάπι.

Όµως, ακόµα και αν ισχύει, ακόµα και αν τροποποιήσετε, όπως
λέτε, τη διάταξη, αλήθεια πιστεύετε ότι µπορεί να λειτουργήσει
ως κίνητρο για την επιστροφή των εργαζοµένων και όχι τελικά
για τη δηµιουργία και νέου κύµατος µετανάστευσης; Με το να
δηµιουργείτε απλώς φορολογικούς παραδείσους, κίνητρα για
συγκεκριµένη κατηγορία επενδυτών, ακόµα και συγκεκριµένους
εργαζόµενους λέµε, όταν την ίδια στιγµή νοµοθετείτε τη δε-
κάωρη εργάσιµη ηµέρα, απλήρωτες υπερωρίες, µισθούς 200
ευρώ, το πετσόκοµµα της ασφάλισης, πώς πιστεύετε ότι µπορεί
αυτοί οι νέοι εργαζόµενοι που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης να
επιστρέψουν, όταν ναρκοθετείτε όλο το πεδίο της εργασίας;

Αν θέλετε να δώσετε κίνητρα για την επιστροφή των νέων ερ-
γαζοµένων, εξασφαλίστε δουλειά µε δικαιώµατα, αξιοπρεπή
µισθό, µέτρα ανακούφισης και στήριξης των αυτοαπασχολουµέ-
νων και όχι για να δηµιουργείτε εργασία δύο ταχυτήτων και να
δίνετε συνεχείς φοροαπαλλαγές στους επιχειρηµατικούς οµί-
λους. Αυτού του είδους οι ρυθµίσεις αναδεικνύουν, αν θέλετε,
την υποκρισία σας προς τους νέους εργαζόµενους που πλήρω-
σαν και πληρώνουν συνεχώς τα σπασµένα της κρίσης.

Ενδεικτική αυτής της πρόθεσής σας είναι και η τροπολογία
που πραγµατικά εν κρυπτώ έφερε το Υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης σχετικά µε τα ΕΛΤΑ. Σας είπαµε ότι είναι πραγµατικά
απαράδεκτο να επιλέγετε να φέρετε ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα
χωρίς τη δυνατότητα διαβούλευσης, ουσιαστικής συζήτησης,
χωρίς να λαµβάνετε υπ’ όψιν σας τις αντιδράσεις, να δίνετε τον
λόγο στους εργαζόµενους.

Μάλιστα, δεν είναι και τυχαία η στιγµή που επιλέγετε να φέ-
ρετε την τροπολογία, σε µια περίοδο που έχει, κατ’ αρχάς, πάρει
παράταση η ισχύς της συλλογικής σύµβασης εργασίας των ερ-
γαζοµένων στα ΕΛΤΑ και είναι επί της ουσίας σε φάση διαπραγ-
µάτευσης η συνδικαλιστική οργάνωση µε τη διοίκηση και βέβαια,
σε µια χρονική περίοδο όπου γενικότερα η Κυβέρνηση, αξιοποι-
ώντας -αν θέλετε- την πανδηµία, προσπαθεί να περάσει µια σειρά
αντεργατικά µέτρα, χτυπώντας και τα δικαιώµατα στην εργασία,
το εισόδηµα ή µέτρα για απευθείας στήριξη του κεφαλαίου.

Η απόφαση αυτή την οποία παίρνετε για τα ΕΛΤΑ εµείς λέµε
ότι πρέπει να αποσυρθεί. Και αν θέλετε πραγµατικά να κάνετε
τέτοιου είδους αλλαγές, να τις φέρετε ως νοµοσχέδιο για να συ-
ζητηθούν και µε τους εργαζόµενους. Αυτή η απόφαση επιχειρεί
ουσιαστικά µε συνοπτικές διαδικασίες να αφαιρέσει και τα όποια
εµπόδια υπήρχαν τα προηγούµενα χρόνια για την ιδιωτικοποίηση
στα ΕΛΤΑ, στην οποία, βέβαια, έχουν βάλει το χεράκι τους και
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άλλοι πριν από εσάς και ας σηκώνουν σήµερα υποκριτικά τους
τόνους της αντιπαράθεσης. Εξάλλου, το ίδιο σενάριο έχει ξανα-
παιχτεί από όλους σας -από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον
ΣΥΡΙΖΑ- για την εξυγίανση και άλλων πρώην ΔΕΚΟ που οι ίδιοι
απαξιώσατε και εν τέλει, βέβαια, προχωρήσατε στην ιδιωτικοποί-
ησή τους.

Τελικά, ουσιαστικά ο στόχος είναι το πώς θα µετασχηµατι-
στούν τα ΕΛΤΑ ως επιχείρηση µε µοναδικό κριτήριο το κέρδος,
είτε αυτή πωληθεί ολοκληρωτικά είτε βέβαια και για το διάστηµα
που θα λειτουργεί ως κρατική, αλλά τα έσοδά της θα ενισχύουν
τον κρατικό προϋπολογισµό για να στηρίζεται η καπιταλιστική
κερδοφορία.

Το πρόβληµα είναι ότι, αντί να λειτουργήσει ως υπηρεσία που
θα εξασφαλίζει την επικοινωνία του λαού ακόµα και στο πιο απο-
µακρυσµένο σηµείο της χώρας, το κριτήριο του κέρδους οδηγεί
τελικά και σήµερα στην αναθεώρηση της καθολικής υπηρεσίας,
στο κλείσιµο καταστηµάτων που δεν αποφέρουν κέρδη και άρα,
στη δυσκολία της πρόσβασης του λαού στην υπηρεσία της επι-
κοινωνίας, αλλά και στο τσάκισµα των εργασιακών δικαιωµάτων
χιλιάδων εργαζοµένων.

Σας καλούµε ξανά να αποσύρετε αυτή την τροπολογία, η
οποία πραγµατικά έρχεται να γκρεµίσει ό,τι έχει αποµείνει όλα
τα προηγούµενα χρόνια από κατακτηµένα εργασιακά δικαιώµατα
στα ταχυδροµεία, µε βαρύτατες συνέπειες για χιλιάδες εργαζό-
µενους.

Τέλος, θα αναφερθώ µόνο εν συντοµία στην τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας -φαντάζοµαι ότι θα έρθει στη συνέχεια να την
αναπτύξει και ο Υπουργός- µε ένα σχόλιο. Η διατίµηση που σή-
µερα -µετά από οκτώ µήνες πανδηµίας- επιλέγει να βάλει το
Υπουργείο στα τεστ για τον κορωνοϊό πραγµατικά αποτελεί τη
µεγαλύτερη παραδοχή για το όργιο κερδοσκοπίας, που µε τη συ-
ναίνεση της Κυβέρνησης συντελέστηκε από τις ιδιωτικές εται-
ρείες πάνω στην υγεία του λαού όλους αυτούς τους µήνες.

Όµως, ακόµα και τώρα, πραγµατικά σε συνθήκες πολέµου, συ-
νεχίζετε να χαϊδεύετε τον ιδιωτικό τοµέα, αντί να κάνετε πράξη
αυτό που είναι πραγµατικά ανάγκη για την υγεία του λαού, να
επιτάξετε χωρίς όρους το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα, να συµ-
περιλάβετε στον σχεδιασµό του δηµοσίου όλες τις ιδιωτικές κλι-
νικές, αλλά και τη διενέργεια των απαραίτητων τεστ που πρέπει
να γίνουν µαζικά στον πληθυσµό απολύτως δωρεάν και όχι, βέ-
βαια, ακόµα και τώρα να κάνετε παζάρια για το πώς αυτά θα κο-
στολογηθούν, κάνοντας δώρα στον ιδιωτικό τοµέα σε βάρος της
υγείας και της ζωής του λαού.

Θα καταψηφίσουµε αυτή την τροπολογία µε τον τρόπο µε τον
οποίο εισάγεται, όπως και το συνολικό νοµοσχέδιο για τους λό-
γους που παραπάνω ανέφερα.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστού-

µε.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί υγειονοµικά το Βήµα και να καλέσω

τον ειδικό αγορητή της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Κωνσταντίνο
Χήτα, να πάρει τον λόγο.

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι βρι-

σκόµαστε στο ίδιο έργο θεατές και για τις στείρες πολιτικές αν-
τιπαραθέσεις που ακούµε, αλλά κυρίως για τα ευχολόγια για ένα
πάρα πολύ σηµαντικό θέµα.

Πραγµατικά, δεν µπορούµε να κατανοήσουµε από πού αντ-
λείτε, κύριε Υπουργέ, αυτή την αισιοδοξία, όταν µιλάτε για πά-
ταξη του λαθρεµπορίου, όταν επί ολόκληρες δεκαετίες οι δικές
σας -όχι συγκεκριµένα η δική σας, αλλά όλων των πολιτικών που
διοίκησαν τη χώρα αυτή- έχουν µετατρέψει τη χώρα µας σε έναν
παράδεισο σε καθετί που έχει να κάνει µε παράνοµο, λαθραίο
κ.λπ.. Δηλαδή, πόσα χρόνια και πόσες φορές έχουµε ακούσει
από όλες τις κυβερνήσεις και από όλους τους Υπουργούς τα ίδια
ευχολόγια, «εµείς θα πατάξουµε το λαθρεµπόριο, εµείς θα βά-
λουµε πρόστιµα, εµείς θα βάλουµε φυλακή τους λαθρέµπορους,
εµείς, εµείς, εµείς»; Και φυσικά, δεν έχετε κάνει τίποτα.

Το λαθρεµπόριο όλα αυτά τα χρόνια και αναπτύσσεται και εξε-
λίσσεται και εξαπλώνεται.

Και δεν µιλάµε για λαθρεµπόριο ή για µια απλή παραβατικό-
τητα, κύριε Υπουργέ. Εδώ µιλάµε για εγκληµατικότητα βαριάς
µορφής. Διότι µιλάµε για εγκληµατικότητα, µιλάµε για οργανω-
µένο έγκληµα, µιλάµε για πλοκάµια εντός και εκτός συνόρων που
λειτουργεί µε παγκόσµια δίκτυα µαφίας. Μιλάµε για µαφία! Ο πα-
ράνοµος παγκόσµιος τζίρος υπολογίζεται σε τρισεκατοµµύρια.
Μιλάµε για απίστευτα λεφτά!

Μόνο στην Ελλάδα -για να µείνουν και κάποια νούµερα- από
το λαθρεµπόριο καυσίµων χάνονται 500 εκατοµµύρια ευρώ, µισό
δισεκατοµµύριο, 500 εκατοµµύρια ευρώ, όσα δηλαδή προϋπο-
λογίσαµε το 2020 για την εθνική µας άµυνα. Μόνο από τα καύ-
σιµα 500 εκατοµµύρια ευρώ!

Ο τζίρος από τα λαθραία τσιγάρα είναι ακόµα µεγαλύτερος µε
τις απώλειες κρατικών ταµείων το 2019 να είναι 610 εκατοµµύρια
ευρώ και 500 εκατοµµύρια ευρώ και πλέον, πάµε στα 1,2 δισε-
κατοµµύρια ευρώ. Το 2019 ως χώρα είχαµε το µεγαλύτερο πο-
σοστό λαθραίων τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απίστευτο,
η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό λαθραίων τσιγάρων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση!

Όµως και στο παράνοµο εµπόριο στα αλκοολούχα ποτά χά-
νονται περί τα 40 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο, πάνω από 1 δι-
σεκατοµµύριο ευρώ. Να σας τα πω έτσι -έναν µπακαλίστικο υπο-
λογισµό να κάνουµε- πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.

Και δεν έχουµε πιάσει, δεν έχουµε συµπεριλάβει, κύριε Υπουρ-
γέ, το παραεµπόριο των λαθροµεταναστών, που έχουν έρθει στη
γη της ευκαιρίας και της επαγγελίας, στην Ελλάδα και βλέπετε
τι γίνεται µε τα παράνοµα προϊόντα που πουλάνε. Εκεί να δείτε
διαφυγόντα κέρδη! Δισεκατοµµύρια ευρώ υπολογίζεται το πα-
ράνοµο κέρδος των λαθρεµπόρων στη χώρα µας.

Και αυτά τα ποσά όχι µόνο λείπουν από τα κρατικά ταµεία,
αλλά λείπουν από κάθε νοικοκυριό, λείπουν από την εθνική οικο-
νοµία, λείπουν από τους συµπολίτες µας, οι οποίοι βρίσκονται σε
ένα οικονοµικό αδιέξοδο λόγω περιορισµού στο σπίτι τους και
αγωνιούν χωρίς να ξέρουν τι τους ξηµερώνει.

Και τι δεν έχουµε ακούσει για το λαθρεµπόριο! Τι δεν έχουµε
ακούσει για των καυσίµων ιδιαίτερα, για νοθείες µε χηµικά και
άλλες ουσίες, για πειραγµένες αντλίες, για διπλούς πάτους σε
βυτία και τάνκερ, για παράνοµες δεξαµενές, για παράνοµους
αγωγούς. Είναι κάτι που συµβαίνει σε όλα τα στάδια αυτής της
εφοδιαστικής αλυσίδας, από τον χώρο των διυλιστηρίων, στα
µέσα και τους τρόπους διακίνησης των καυσίµων µέχρι και την
τελική διάθεση στους καταναλωτές. Γίνεται στα χερσαία σύνορα,
στα θαλάσσια µε βυτιοφόρα, µε δεξαµενόπλοια και µε τα περί-
φηµα σλέπια.

Τσιγάρα. Πάµε στα τσιγάρα τώρα, πάµε και στα παράνοµα τσι-
γάρα. Άλλος εφιάλτης! Τετρακόσια πενήντα έξι δισεκατοµµύρια
παράνοµα τσιγάρα καταναλώνονται παγκοσµίως κάθε έτος. Τε-
τρακόσια πενήντα έξι δισεκατοµµύρια τσιγάρα!

Στη χώρα µας το πρόβληµα µε τα λαθραία τσιγάρα είναι πολύ
έντονο και λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδος. Είµαστε
ένα διεθνές σταυροδρόµι -ας το πω έτσι- λαθρεµπορίου και από
ξηρά και από θάλασσα.

Ακούσαµε από τον ίδιο τον Υπουργό να παραδέχεται ότι δεν
µιλάµε µόνο για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, στη χώρα µας µι-
λάµε και για λειτουργία εργοστασίων παράνοµων τσιγάρων. Μι-
λάµε για φρίκη! Δηλαδή, δεν τα διακινούµε µόνο, αλλά τα παρά-
γουµε κιόλας. Αντιλαµβάνεται καθένας τις διαστάσεις στο θέµα.

Και απέναντι σ’ όλα αυτά, έχουµε µια πολιτεία αδύναµη. Διότι,
αν η πολιτεία δεν ήταν αδύναµη, δεν θα νοµοθετούσαµε πάλι σή-
µερα για να πατάξουµε το λαθρεµπόριο γενικότερα. Θα τα εί-
χαµε καταφέρει καλύτερα, αλλά, δυστυχώς, η πολιτεία πάντα
τρέχει πίσω από αυτές τις εξελίξεις και πίσω από το παράνοµο
εµπόριο. Είναι πάντα ένα βήµα πίσω από το λαθρεµπόριο.

Στην ισχύουσα νοµοθεσία κάνετε και κάποιες προσθήκες, κά-
νετε κάποιες επεκτάσεις. Να πούµε ότι γενικότερα είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Δεν θα αλλάξουν όµως -µακάρι να διαψευ-
στούµε οικτρά και να πατάξουµε το λαθρεµπόριο- δραστικά τα
πράγµατα. Υπάρχουν και λάθη και τα κάνετε µε τη γνωστή σας
αυτή πολιτική.

Πάµε τώρα στο σύστηµα εισροών και εκροών στα καύσιµα.
Μα, έχει σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν λειτουργεί ουσια-
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στικά. Είναι υποχρεωτικό να το βάλουν, αλλά δεν τους ελέγχουµε
αν το χρησιµοποιούν, πρώτον, και δεύτερον, έχει σπάσει, συνε-
χίζει ακάθεκτο το σύστηµα εισροών - εκροών, δεν αποδίδει. Πότε
θα το δούµε επιτέλους να εφαρµόζεται από όλους και να λει-
τουργεί παντού; Αυτό είναι το ζητούµενο. Πρέπει να προσπαθή-
σουµε ακόµη περισσότερο. 

Ένα πολύ σηµαντικό θέµα, κύριε Υπουργέ, είναι η αυστηρο-
ποίηση ποινών. Από την πρώτη συζήτηση στις επιτροπές, όπου
συµµετείχαµε, µέχρι και την τέταρτη και σήµερα εδώ σας λέµε:
Αυστηροποίηση των ποινών. Πρέπει να αυστηροποιηθούν και τα
πρόστιµα, να προβλέπεται οριστική σφράγιση στο πρατήριο
αυτού που παρανοµεί, όταν διαπιστώνεται λαθρεµπορία. «Κλει-
στό λόγω λαθρεµπορίας», σφράγισε, τέλος. Ξέρετε, τα ποσά που
διακινούνται και βγάζουν οι άνθρωποι αυτοί, οι λαθρέµποροι
είναι τεράστια. Θα πονέσει αν πληρώσει αυτός ένα πρόστιµο 5,
10 ή και 15.000 ευρώ; Τίποτα. Αέρα θα του κάνετε. Τίποτα. Θα
ξαναλειτουργήσει, γιατί τα λεφτά που βγάζει είναι πολλαπλάσια.
Θα πρέπει να εξαιρούνται επίσης οι λαθρέµποροι -δείτε τα λίγο
αυτά που σας προτείνουµε- από τη χρήση ευεργετικών διατά-
ξεων που οδηγούν στην αναστολή, τη µείωση ή ακόµα και την
εκτέλεση της ποινής. Μόνο έτσι θα έχει αποτρεπτική ισχύ αυτή
η αυστηροποίηση των ποινών.

Πάµε τώρα στις ανεξάρτητες αρχές, αυτήν την υπερεξουσία.
Έχει παραγίνει αυτό το πράγµα µε τις ανεξάρτητες αρχές στην
Ελλάδα. Πραγµατικά είναι απίστευτο. Προβλέπεται για τους
υπαλλήλους της ΑΑΔΕ -στο σηµερινό νοµοσχέδιο είναι αυτή η
ανεξάρτητη αρχή- πρόσθετη αµοιβή για την «επίτευξη εξαιρετι-
κών επιδόσεων», όπως λέτε. Δηλαδή; Μα, πρέπει ούτως ή άλλως
να κάνουν τη δουλειά τους. Γι’ αυτό πληρώνονται αδρά. Το ΑΣΕΠ
παίρνει 30 εκατοµµύρια, 60 εκατοµµύρια η ΑΑΔΕ. Οι Έλληνες
πολίτες πληρώνουν 400 µε 600 εκατοµµύρια τον χρόνο τις
τριάντα δύο ανεξάρτητες αρχές. Έχουµε γεµίσει από ανεξάρτη-
τες αρχές. Από 400 έως 600 εκατοµµύρια ευρώ πληρώνει ο Έλ-
ληνας φορολογούµενος τις ανεξάρτητες αρχές, που οι περισσό-
τεροι είναι αργόσχολοι και υψηλόµισθοι και εµείς τους πριµοδο-
τούµε εδώ και µε άλλους να γίνουν κυνηγοί κεφαλών. Και «πάρτε
και παραπάνω λεφτά»! Δεν φτάνουν αυτά που παίρνουν απλά για
να κάνουν τη δουλειά τους; Και πρόσθετη αµοιβή; 

Άλλο ερώτηµα: Θα κυνηγήσουν, κύριε Υπουργέ, οι δηµόσιοι
υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, θα πάνε εδώ κάτω, στο Σύνταγµα και στα
στενά και στη Θεσσαλονίκη στη Μοναστηρίου να κυνηγήσουν
τους αµέτρητους παράνοµους µετανάστες που έχουν κάνει το
λαθρεµπόριο επάγγελµα; Θα πάνε; 

Πάµε τώρα σε ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι, που έχει να κάνει
µε τη φορολογική πολιτική. Να καταργηθούν ή έστω να µειωθούν
πολύ, κύριε Υπουργέ, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, να µειωθεί
ο ΦΠΑ και γενικότερα οι έµµεσοι φόροι. Δεν είναι δυνατόν οι
φόροι να είναι υψηλότεροι από την αξία του προϊόντος. Δεν µπο-
ρεί να είναι 1,43 η βενζίνη, να κοστίζει 0,27 λεπτά το λίτρο και
όλα τα άλλα να είναι φόροι, ειδικοί φόροι, ΦΠΑ, έµµεσοι φόροι
και πάει λέγοντας. Δεν γίνεται αυτό.

Με τον τρόπο, λοιπόν, που φορολογείτε ανθεί το παρεµπόριο
και σπρώχνετε και τον πελάτη να πάει να βρει κάτι πιο φθηνό και
να παρανοµήσει. 

Το ίδιο έγινε και µε τον καφέ. Από τότε που επιβλήθηκε ο ειδι-
κός φόρος κατανάλωσης στον καφέ, αυξήθηκε κατακόρυφα το
λαθρεµπόριο στον καφέ. Οι φόροι είναι πιο πολλοί από την αξία.
Πρέπει να τα µειώσουµε, να γίνει πιο θελκτικό το προϊόν, πιο
άµεσο στον καταναλωτή, ώστε να ψωνίσει το νόµιµο. Έτσι θα πα-
ταχθεί το παράνοµο και θα αυξήσει και το κράτος τα έσοδά του.
Μπορεί να έχετε µία χασούρα από τη µείωση των φόρων σε
πρώτο στάδιο, αλλά µετά τον πρώτο χρόνο θα δείτε την αύξηση
των πωλήσεων των προϊόντων και θα αρχίσουµε να ισορροπούµε
και θα µπούµε σε έναν σωστό δρόµο. 

Στα τέλη κυκλοφορίας εµµένετε και επιµένετε. Το διαβάσαµε
πριν από λίγο: Παράταση στα τέλη κυκλοφορίας. Είναι λάθος. Η
παράταση είναι λάθος. Μετακυλίετε τα χρέη του κόσµου και τις
υποχρεώσεις του. Δηλαδή σε τρεις µήνες αυτός που είναι κλει-
στός εδώ και πέντε, έξι µήνες θα έχει να πληρώσει ή θα βγούµε
από αυτό το οικονοµικό σκοτάδι µε τον κορωνοϊό µέσα σε τρεις,
τέσσερις µήνες; Δεν πρόκειται να βγούµε από το σκοτάδι. 

Τι λέει η Ελληνική Λύση; Γιατί δεν το κάνετε πράξη, αφού εί-
παµε στα λογικά να συµφωνούµε; Συµφωνήστε σε αυτό. Για τους
τέσσερις µήνες να µην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας οι Έλλη-
νες. Γιατί; Διότι το κράτος, η πολιτεία τούς υποχρέωσε να µεί-
νουν στο σπίτι. Και δεν είναι λύση αυτή που ακούστηκε στις επι-
τροπές στην ακρόαση των φορέων, ότι υπάρχει δυνατότητα στον
Έλληνα πολίτη να καταθέσει πινακίδα. Ακούστε λίγο, άλλο «κα-
ταθέτω πινακίδες και είναι επιλογή µου» και άλλο «µε υποχρεώ-
νεις να µείνω στο σπίτι µου και µου απαγορεύεις να κυκλοφο-
ρήσω». Όταν, λοιπόν, µου απαγορεύεις να κυκλοφορήσω, θα
µου µειώσεις τα τέλη κυκλοφορίας κατά τους µήνες που είµαι σε
lockdown. Δεν θα πληρώσουν οι Έλληνες για τρεις, τέσσερις
µήνες τέλη κυκλοφορίας. Κάντε το πράξη, να σας χειροκροτή-
σουµε και εµείς και οι Έλληνες. Τι να την κάνουν την παράταση;
Χρωστάνε που χρωστάνε οι άνθρωποι, θα τα χρωστάνε αύριο,
µεθαύριο. 

Για τους νέους του εξωτερικού, πριν πάω στην τροπολογία
που αναφέρεται και αυτό µέσα, να επισηµάνω ότι η καταστολή
του λαθρεµπορίου, αν το πετύχουµε αυτό πραγµατικά, σηµαίνει
ότι αυξάνεται το εµπόριο το νόµιµο. Άρα τι πετυχαίνω; Αυξάνεται
η επιχειρηµατική δραστηριότητα. Άρα τι πετυχαίνω; Αυξάνονται
οι θέσεις εργασίας και καταπολεµάται η ανεργία. Άρα δίνω κίνη-
τρα, λοιπόν, να γυρίσουν πίσω οι χιλιάδες νέοι µας που ξενιτεύ-
τηκαν για να µπορέσουν να βρουν µια δουλειά. 

Επειδή µιλάµε για τους Έλληνες που βρίσκονται απανταχού
στον κόσµο ως περιζήτητα στελέχη, ως περιζήτητοι επιστήµονες,
πρέπει η πολιτεία να θεσπίσει µέτρα, να τους προσελκύσει, να
τους διευκολύνει, να τους επιδοτήσει, ώστε άµεσα ή έµµεσα να
επιστρέψουν στην πατρίδα. Έχουµε καθήκον και ηθική υποχρέ-
ωση να φέρουµε τα παιδιά µας πίσω.

Πάµε τώρα, κύριε Υπουργέ, στην τροπολογία για τα ΕΛΤΑ.
Εχθές σας είπαµε, κύριε υπουργέ, κύριε Γεωργαντά, επειδή έρ-
χεστε εµβόλιµα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών,
ότι αδικείτε τους Υπουργούς, τον κ. Σταϊκούρα και τον κ. Βεσυ-
ρόπουλο, γιατί θα πάρετε όλη την «κρέµα». Όλο το παιχνίδι θα
γίνει σήµερα εδώ για τα ΕΛΤΑ. Δεν υπάρχει! Για ποια ΕΛΤΑ µι-
λάµε τώρα;

Να πω το εξής για να µην παρεξηγηθώ: Φυσικά και θέλουµε
την εξυγίανση των ΕΛΤΑ, φυσικά και θέλουµε να λειτουργούν εύ-
ρυθµα και να αποδίδουν και φυσικά δεν πρέπει ο ελληνικός λαός
να πληρώνει 4,5 εκατοµµύρια τον µήνα που µπαίνουν µέσα τα
ΕΛΤΑ. Ποιος δεν το θέλει αυτό; 

Πάµε παρακάτω, όµως. Θα πει κάποιος στον κόσµο έξω που
µας ακούει ποιος ευθύνεται για την κατάντια των ΕΛΤΑ; Από παρ-
θενογένεση τα ΕΛΤΑ βγήκαν έτσι να χρωστάνε; Για να καταλάβω,
δηλαδή. Σε µία εποχή που το courier, οι ταχυµεταφορές, το πα-
κέτο ανθεί, τα ΕΛΤΑ είναι µέσα. Πώς γίνονται αυτά; Ό,τι έγινε µε
τον ΟΣΕ, ό,τι έγινε µε την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», ό,τι έγινε µε τη ΔΕΗ,
πάτε να το κάνετε και εδώ. 

Τα πρώτα, λοιπόν, βήµατα -για να ακουστούν κάποια πράγ-
µατα σήµερα εδώ- ξεκίνησαν το 2007. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για
το 2007 που ξεκίνησε η κατρακύλα των ΕΛΤΑ; Ποιος ευθύνεται;
Η Ελληνική Λύση; Όλοι εσείς, λοιπόν, που φωνάζετε σήµερα -ο
ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε το 2015 και που συνέχισε το έργο, το
ΠΑΣΟΚ που µας έλεγε προηγουµένως τις ευεργετικές διατάξεις
που έβγαλε για το λαθρεµπόριο, αλλά δεν µας είπε για τα ΕΛΤΑ
τι έκανε όµως, η Νέα Δηµοκρατία που κυβερνούσε- θα µας πείτε; 

Το 2009 τα ΕΛΤΑ παρουσίασαν ζηµία για πρώτη φορά 38 εκα-
τοµµύρια ευρώ. Το 2009. Ξηµερώνει το 2021. Έπρεπε να περά-
σουν, δηλαδή, δώδεκα χρόνια για να έρθετε σήµερα σε µια
τροπολογία να σώσετε τα ΕΛΤΑ; Το 2012 η πτώση των ΕΛΤΑ -
ακούστε, κύριε Πρόεδρε- υπολογίζατε ότι θα ξεπεράσει το 40%
σε σχέση µε το 2008. Το 2011 χάθηκαν εκατό εκατοµµύρια επι-
στολές. Θυµάστε. Το 2012 µειώθηκαν κατά 30% τα έσοδα. Στο
ίδιο µοτίβο και τα επόµενα χρόνια. Θα απολογηθεί κάποιος γι’
αυτά τα αίσχη; Θα πει κάποιος στον κόσµο ποιος θα τα πληρώσει
αυτά; Ποιοι χρεοκόπησαν τα ΕΛΤΑ; Και σήµερα έρχεστε, παίρ-
νετε κεφάλια, δύο χιλιάδες να τους βγάλουµε σε αναστολή, θα
πετσοκόψουµε τους µισθούς -που µπορεί να είναι και παχυλοί
κάποιοι, για να τα λέµε όλα- για να σωθούν τα ΕΛΤΑ, που εσείς
καταστρέψατε. Δηλαδή, τα καταστρέψατε εσείς και ήρθατε τώρα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3125



να τα σώσετε πάλι εσείς. Πώς θα γίνει αυτό; Δεν καταλαβαίνω
πραγµατικά.

Να πω τα αποτελέσµατα του οµίλου για το 2018, για να πάµε
σε πιο πρόσφατα «κουκιά». Η επιχείρηση εµφάνισε 13,8 εκατοµ-
µύρια λειτουργικές ζηµιές και 16,8 εκατοµµύρια µε τους φόρους.
Όσο για την αύξηση που παρουσίασε κατά 7% των εσόδων της,
σε αυτό συνέβαλε η αύξηση των εσόδων της θυγατρικής «ΕΛΤΑ
COURIER». Τα τελευταία, βέβαια, µειώθηκαν πάλι κατά 6% και
διαµορφώθηκαν στα 168 εκατοµµύρια ευρώ.

Για το 2019, πέρυσι, οι συσσωρευµένες ζηµιές για τα ΕΛΤΑ
ανήλθαν στα 182 εκατοµµύρια ευρώ. Τα είπατε εχθές: «Έµπαινε
8,5 εκατοµµύρια τον µήνα και εµείς τα κάναµε 4,5 εκατοµµύρια».
Θα πείτε, όµως, γιατί έµπαινε µέσα 8,5 εκατοµµύρια ευρώ; Είναι
παγκόσµιο ρεκόρ! Το 2020 µε µηνιαίο έλλειµµα λίγο κάτω από
τα 6 εκατοµµύρια ευρώ εκτιµάται ότι το κόστος της πανδηµίας
θα ανέλθει στα 70 µε 80 εκατοµµύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε, λοι-
πόν, τώρα ότι έγιναν εγκλήµατα τα τελευταία δεκατρία χρόνια.
Ναι, αλλά για τα εγκλήµατα αυτά, τα οικονοµικά, τα πολιτικά εγ-
κλήµατα, κάποιος πρέπει να πληρώσει.

Κάτι δεν µας κολλάει εδώ. Γιατί η ταχυδροµική ύφεση δεν φαί-
νεται να έχει αγγίξει τις υπόλοιπες ταχυδροµικές επιχειρήσεις;
Αν µιλούσαµε για µια συνολική ύφεση στον χώρο, να πω ότι το
βλέπω, το ακούω. Αλλά πώς γίνεται να ανθούν οι υπόλοιπες, τα
ΕΛΤΑ να αποψιλώνονται και οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών να
κάνουν οικονοµικά άλµατα; Πώς γίνεται αυτό; Γι’ αυτό λέµε ότι
οτιδήποτε ήταν δηµόσιο το έχετε καταστρέψει, το έχετε διαλύ-
σει. Όλα τα προηγούµενα χρόνια όσο ο γίγαντας των ΕΛΤΑ απο-
ψιλώνονταν, τα άλλα καταστήµατα ανθούσαν, ιδιαίτερα τώρα µε
τον κορωνοϊό και την καραντίνα.

Προσέξτε λίγο τώρα. Ο τζίρος έχει εκτοξευθεί. Έχουν γονατί-
σει οι εταιρείες ταχυµεταφορών. Δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν
στον όγκο δουλειάς και αυτό θα µείνει. Ακόµα και να φύγει ο κο-
ρωνοϊός, που το ευχόµαστε και προσευχόµαστε στην Παναγιά
να φύγει γρήγορα, θα µείνει η συνήθεια τού e-shopping. Αλλά-
ζουν τα πράγµατα. Είναι ευκαιρία να το εκµεταλλευτούµε αυτό.

Εγώ θα σας πω το εξής και µιλάω πάντα µε στοιχεία και µε πα-
ραδείγµατα. Έχουν δώσει 30% έως και 70% άνοδο τα περιορι-
στικά µέτρα στις διαδικτυακές πωλήσεις. Η «ACS» -θα µιλήσω µε
στοιχεία, κύριε Γεωργαντά- είναι αντιµέτωπη µε πάνω από 60%
αύξηση στις παράδοσης ηλεκτρονικών αγορών κατ’ οίκον.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο-τρία λεπτά παραπάνω, γιατί
αντιλαµβάνεστε ότι η τροπολογία για τα ΕΛΤΑ είναι ένα δεύτερο
νοµοσχέδιο εν δυνάµει.

Γνωστές αλυσίδες τροφίµων έχουν συνάψει συµφωνίες για να
εκµεταλλευτούν τις προβλέψεις των οικονοµικών αναλυτών µε
εταιρείες ταχυµεταφορών. Η «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» έκανε συµ-
φωνία µε τη «SPEEDEX». Γιατί όχι µε τα ΕΛΤΑ; Πού ήµασταν ε-
µείς; Πού είναι ο διευθύνων σύµβουλος των ΕΛΤΑ; Πού είναι και
οι άνθρωποι που διοικούν τα ΕΛΤΑ; Θα τιµωρηθούν αυτοί οι άν-
θρωποι ή παίρνουν µόνο τα 5.000 ευρώ τον µήνα; Γιατί να µην πά-
ρουν, λοιπόν, η «ΑΒ» τα ΕΛΤΑ; Ο «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» λειτουργεί µε
τη «West Postal Services». Πού είναι τα ΕΛΤΑ; Γιατί να πεθαίνουν
τα ΕΛΤΑ, όταν για παράδειγµα η «ACS» του οµίλου «QUEST» αύ-
ξησε τις πωλήσεις κατά 20% στο εννιάµηνο του 2020 και βλέπει
συν 11% στις πωλήσεις της;

Προσλήψεις: Θα παίρνουν 550 ευρώ αυτοί οι οποίοι θα προσ-
ληφθούν από τις εταιρείες οι οποίες θα διαθέτουν προσωπικό.
Πού είναι ο ΑΣΕΠ; Ο ΑΣΕΠ κοστίζει σε εµένα και στους Έλληνες
30 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο -τόσο παίρνουν αυτοί που δου-
λεύουν στον ΑΣΕΠ- και δεν θα ελέγχουν καν; Υπό την εποπτεία
του ΑΣΕΠ; Τι πάει να πει εποπτεία; Βολεύω ηµετέρους ή µπαί-
νουν όποιοι να ’ναι, χωρίς αξιοκρατία, χωρίς τίποτα. Πώς θα γίνει
αυτό; Τι θα πει «υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ»; Ποιος είναι ο ρό-
λος του ΑΣΕΠ; Γιατί πληρώνουν οι Έλληνες 30 εκατοµµύρια
ευρώ τον χρόνο τον ΑΣΕΠ; Για να προσλαµβάνετε κόσµο έτσι.

Και αφού, λοιπόν, το κράτος διασώσει, πρέπει να δεσµευθεί,
κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα κλείσει κανένα κατάστηµα ΕΛΤΑ. Είναι
εµβληµατικά τα ΕΛΤΑ στο τελευταίο χωριό, στην τελευταία επαρ-
χία, στο τελευταίο νησί. Δεν πρέπει τα ΕΛΤΑ να έχουν τη µοίρα

του ΟΣΕ, της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» και πάει λέγοντας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαρι-

στούµε.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα υγειονοµικά και θα καλέσω

τον ειδικό αγορητή του ΜέΡΑ25, τον συνάδελφο κ. Γεώργιο Λο-
γιάδη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυ-
ρίες και κύριοι, χθες, την ώρα που τελείωνε η επιτροπή για το
νοµοσχέδιο περί καταστολής του λαθρεµπορίου, η Κυβέρνηση
µε τη γνωστή της µέθοδο της τροπολογίας –«ντροπολογίας» θα
έλεγα εγώ- πραγµατικά της τελευταίας στιγµής σε άσχετο νοµο-
σχέδιο, έφερε στη Βουλή την αποψίλωση και ιδιωτικοποίηση των
ΕΛΤΑ µε το προσφιλές της σύνηθες πρόσχηµα περί ανταγωνιστι-
κότητας κανόνων της αγοράς και ενός υποτιθέµενου ψηφιακού
µετασχηµατισµού. Πλήρης κακονοµία µε δόλο.

Το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε µόλις χθες στο Υπουργικό
Συµβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και το φέρατε
σήµερα κιόλας για να γίνει πράξη. Απαξίωση διαχρονικά, ιδιωτι-
κοποίηση και ξεπούληµα είναι ο στόχος πάλι, αντί της αναβάθµι-
σης των ΕΛΤΑ.

Με το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση φέρνει ρύθµιση για την
πάταξη του λαθρεµπορίου στα καύσιµα, τα αλκοολούχα ποτά και
τα καπνικά είδη. Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει γενικά προϊόντα
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το πλαίσιο
ελέγχου υιοθετεί σειρά ψηφιακών ηλεκτρονικών µέσων για τη
ζωντανή παρακολούθηση των ροών στα είδη αυτά.

Με το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ενισχύει
περαιτέρω το διυπηρεσιακό όργανο µε τίτλο Συντονιστικό Επι-
χειρησιακό Κέντρο -εν συντοµία ΣΕΚ- για την αντιµετώπιση του
λαθρεµπορίου στα είδη που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανά-
λωσης, έχοντας τον ρόλο του συντονιστή των διαφόρων υπηρε-
σιών µεταξύ τους.

Το ΣΕΚ δηµιουργήθηκε -να θυµίσουµε- το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ ως
µνηµονιακή υποχρέωση, αλλά είχε παραµείνει ανενεργό. Η Κυ-
βέρνηση το ενεργοποιεί και το περνά στην αρµοδιότητα της
ΑΑΔΕ. Το ΣΕΚ, όπως αναφέρει το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου,
είναι δυνατόν να εποπτεύεται -µπορεί και όχι, δηλαδή- από κυ-
βερνητική επιτροπή, την Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικού
Σχεδιασµού και Εποπτείας για την περιστολή του λαθρεµπορίου,
η οποία συστήνεται µε το παρόν επί τη βάσει του άρθρου 8 του
επιτελικού κράτους. Να επισηµανθεί ότι η κυβερνητική επιτροπή
θα συσταθεί ούτως η άλλως είτε εποπτεύει είτε όχι το ΣΕΚ. Η βα-
σική της αρµοδιότητα είναι να νοµιµοποιεί την προειληµµένη επι-
λογή των µελών του ΔΣ. 

Ποιο είναι το πρόβληµα µε το ΣΕΚ; Αναφερόµαστε σε προει-
ληµµένη επιλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου επειδή
ακριβώς το ΣΕΚ ως διυπηρεσιακό όργανο υπάγεται στην ΑΑΔΕ.
Το ΣΕΚ ενδεχοµένως να ήταν µια καλή ιδέα αν δεν υπαγόταν
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, η οποία λειτουργεί
εντελώς ανεξάρτητα από την Ελληνική Δηµοκρατία, αλλά πλή-
ρως εξαρτηµένη από τους δανειστές και την τρόικα.

Στις αρµοδιότητες του ΣΕΚ περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
Κόµβος που συγκεντρώνει το σύνολο των πληροφοριών που σχε-
τίζονται µε το λαθρεµπόριο ειδών που υπάγονται σε ειδικούς φό-
ρους κατανάλωσης και σε φόρους κατανάλωσης. Έχει την ευθύ-
νη υποδοχής, επεξεργασίας και διαβίβασης όλων των πληροφο-
ριών από και προς τις αρµόδιες υπηρεσίες και τους ελεγκτικούς
και διωκτικούς µηχανισµούς. Εκπονεί και εισηγείται στην κυβερ-
νητική επιτροπή σχέδια δράσης για την πάταξη του λαθρεµπο-
ρίου. Αναλαµβάνει επιχειρησιακή δράση αναφορικά µε την
έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεµπορίου προϊόν-
των που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κα-
τανάλωσης. Διαβιβάζει τις καταγγελλόµενες και διερευνώµενες
ή διαπιστωθείσες υποθέσεις στις αρµόδιες υπηρεσίες.

Το εδάφιο συνεχίζει αναφέροντας τα εξής: Εφόσον κρίνεται
σκόπιµο, µπορεί το ίδιο να προβαίνει σε κάθε εξέταση ή έρευνα
και να διενεργεί όλες τις ανακριτικές πράξεις προς διαπίστωση
των αδικηµάτων της λαθρεµπορίας δασµοφοροδιαφυγής. Η προ-
ανακριτική δουλειά θα γίνεται από υπαλλήλους του ΣΕΚ που θα
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έχουν καθήκοντα και εξουσίες προανακριτικού υπαλλήλου, δη-
λαδή λιµενικοί και αστυνοµικοί που θα έχουν αποσπαστεί στο
ΣΕΚ. Παρακολουθεί τα κατασχεµένα προϊόντα και διατηρεί ηλε-
κτρονική εφαρµογή καταχώρησης κατασχέσεων προϊόντων που
υπόκεινται στους φόρους κατανάλωσης µε όλα τα σχετικά στοι-
χεία, µητρώο που δηµιουργείται και λειτουργεί από το ΣΕΚ, δη-
λαδή την ΑΑΔΕ. Εισηγείται διά του διοικητή της ΑΑΔΕ νοµο-
θετικές πρωτοβουλίες για διάθεση προσωπικού, υποδοµών,
µέσων ελέγχου και µεταφοράς για πρόσβαση σε πληροφοριακά
συστήµατα και γενικά για ό,τι άλλο έχει ανάγκη για να επιτελέσει
αποτελεσµατικά το έργο του. Συνεργάζεται προς εκπλήρωση
των σκοπών του µε διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς και µε
ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και εξειδικευµένους συµβού-
λους.

Τέλος, για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους τα µέλη του ΔΣ
και οι υπάλληλοί του ΣΕΚ αποκτούν πρόσβαση κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί φορολογικού ή άλλου
απορρήτου. 

Το άρθρο 3, το καταστατικό άρθρο του ΣΕΚ, κλείνει µε µια
υπενθύµιση: Κάθε θέµα σχετικό µε τη δοµή, την οργάνωση, τη
λειτουργία και τις υποδοµές του ΣΕΚ καθορίζεται µε απόφαση
του διοικητή της ΑΑΔΕ. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση δη-
µιουργεί ένα µηχανισµό-τέρας στα όρια της νοµιµότητας µε υπε-
ρεξουσίες, υποκαθιστώντας ακόµα και τη δικαστική εξουσία στο
πεδίο δράσης του, µηχανισµό που δεν θα ελέγχεται από την ελ-
ληνική πολιτεία, αλλά από την τρόικα και τους δανειστές. 

Στο άρθρο 4 προβλέπεται η δηµιουργία Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Επιτηδευµατιών Αλκοολούχων Ποτών. Το µητρώο δηµι-
ουργείται και υπάγεται στην ΑΑΔΕ. Στο µητρώο αυτό θα καταχω-
ρούνται και θα τηρούνται αρχεία µε όλα τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που σχετίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας µε το αλκοόλ. Με την
καταχώρηση στο µητρώο αποδίδεται µοναδικός αριθµός επιτη-
δευµατία αλκοολούχων ποτών. 

Στο άρθρο 5 συστήνεται ηλεκτρονικό σύστηµα για την ταυτο-
ποίηση των αλκοολούχων ποτών, το οποίο υπάγεται στην ΑΑΔΕ.

Στο άρθρο 6 συστήνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Δεξαµενών
Ενεργειακών Προϊόντων και αυτό υπάγεται στην ΑΑΔΕ.

Στα άρθρα 8 και 9 ενισχύονται µε ολοκληρωµένα συστήµατα
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισ-
ροών - εκροών στις τελωνειακές αποθήκες αποταµίευσης υγρα-
ερίων και στις παρόµοιες φορολογικές αποθήκες αντίστοιχα, τα
οποία παρακολουθούνται και αυτά από την ΑΑΔΕ.

Το άρθρο 14 µας απαντά στα ακόλουθα ερωτήµατα. Ποια θα
είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διαχείριση του λογισµικού
εφαρµογών εισροών - εκροών και των συστηµάτων εντοπισµού
γεωγραφικής θέσης µεταφορικών µέσων, καθώς και τη διαχεί-
ριση αυτών των δεδοµένων; Μα φυσικά η ΑΑΔΕ, στην οποία πρέ-
πει να υπαχθούν, όπως ορίζει το ίδιο άρθρο, όλες οι ήδη υπάρ-
χουσες εν λειτουργία ή µη αντίστοιχες λογισµικές εφαρµογές
ελέγχου εισροών - εκροών του δηµοσίου. 

Εκτός από ηλεκτρονικά µέσα ελέγχου επιστρατεύονται στο
άρθρο 23 οι αµοιβές για πληροφορίες και τα µπόνους στους
υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Οι αµοιβές και τα µπόνους θα είναι είτε
κατ’ αποκοπή ή ποσοστιαία µέχρι 20% επί των εισπραχθέντων
πολλαπλών τελών ή επί του εκ πλειστηριάσµατος των κατασχε-
θέντων. 

Εν κατακλείδι, η Κυβέρνηση έφερε ένα νοµοσχέδιο για την πά-
ταξη του λαθρεµπορίου που εν τέλει το µόνο που θα πετύχει στα
σίγουρα θα είναι η ακόµη µεγαλύτερη διόγκωση της ΑΑΔΕ και η
περαιτέρω άλωση του φορολογικού συστήµατος της χώρας. 

Ας θυµηθούµε εδώ τι έλεγε ο Γραµµατέας Γιάνης Βαρουφά-
κης κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την ψηφιακή διακυβέρνηση
στα τέλη του Σεπτέµβρη. «Είναι δυνατόν το φορολογικό λογι-
σµικό να είναι εκτός νοµοσχεδίου, το Υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης να µην έχει πρόσβαση στο πιο σηµαντικό λογισµικό
της χώρας και να παραµένει η ΑΑΔΕ εξαρτηµένη από την τρόικα;
Είναι δυνατόν να υπάρχουν εταιρείες της «SILICON VALLEY» που
µπορούν να πατάνε ένα κουµπί και το Υπουργείο Οικονοµικών να
µην έχει πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των πολιτών;» 

Και συνεχίζει ο Γιάνης Βαρουφάκης: «Όσο και να ξενίζει τον

κ. Μητσοτάκη, είµαστε σε καθεστώς χρεοδουλοπαροικίας που
δεν επιτρέπει σε έναν ευσυνείδητο Υπουργό που έχει στόχο το
συγύρισµα δηµοσίου φορολογικού λογισµικού να το κάνει». 

Απευθυνόµενος τότε στον ΣΥΡΙΖΑ, είχε τονίσει ο Γιάνης Βα-
ρουφάκης: «Είστε έτοιµοι να πάτε σε ρήξη µε την τρόικα, ώστε
το δηµόσιο να έχει πρόσβαση στο φορολογικό λογισµικό ή µή-
πως ο ριζοσπαστισµός σας εξαντλείται στο να αποδοθούν εύ-
σηµα σε εσάς ή το ΠΑΣΟΚ του 2011 για όσα έγιναν στον τοµέα
της ψηφιακής πολιτικής;»

Να τονίσω αυτό που ανέφερε στην επιτροπή ο κ. Κιούσης, ο
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και δια-
βάζω: «Το 2013 στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη το 2014 εφαρ-
µόστηκε το σύστηµα εισροών - εκροών στα καύσιµα µε άµεση
προτεραιότητα αµέσως να εφαρµοστεί σε εταιρείες και στα διυ-
λιστήρια, δηλαδή το 2015».

Έχουµε 2020 και οι εταιρείες και τα διυλιστήρια έχουν βάλει
το σύστηµα εισροών - εκροών, αλλά δεν έχει διασυνδεθεί και
θεωρώ ότι είναι ευθύνη των τριών κυβερνήσεων που έχουν πε-
ράσει από το 2014 µέχρι σήµερα. Είναι ευθύνη αυτών το γιατί
δεν έχουν διασυνδεθεί. Είστε και οι τρεις ίδιοι -και το ΠΑΣΟΚ,
ΚΙΝΑΛ σήµερα ή όπως αλλιώς θα ονοµάζεται αύριο και η Νέα
Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ- και από το 2010 που έχετε υπογράψει
τα µνηµόνια, που ούτε καν πολλοί από εσάς είχατε διαβάσει, βά-
λατε τη χώρα σε µια απόλυτη φυλακή χρέους. 

Κυρίες και κύριοι, εφόσον όλα τα λογισµικά ελέγχου «κουµπώ-
νουν», αναφέρονται στην ΑΑΔΑΕ, εµείς παραφράζοντας θα λέ-
γαµε στην ανώτατη αρχή διοίκησης της Ελλάδος, την οποία
ΑΑΔΕ δεν την ελέγχει το ελληνικό δηµόσιο, για ποιον φορολογικό
έλεγχο µιλάµε; 

Αναφέρεστε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ότι είναι ένα δηµο-
σιονοµικό θέµα και αφορά στα δηµόσια έσοδα που χάνονται από
το λαθρεµπόριο. Εµείς, το Μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής
Ανυπακοής, το ΜέΡΑ25, διερωτώµεθα και απορούµε: Για την τε-
ράστια ψηφιακή παραοικονοµία τι κάνετε;

Εµείς, το ΜέΡΑ25, έχουµε καταθέσει τροπολογία φορολόγη-
σης των πολύ µεγάλων ψηφιακών επιχειρήσεων, Facebook,
Google, Amazon, Netflix και άλλων. Στην Αγγλία, στην Γαλλία,
στην Ιταλία έχουν επιβληθεί ήδη αντίστοιχοι φόροι. Εσείς κω-
φεύετε ή ακολουθείτε εντολές άνωθεν; Πόσο ανεξάρτητοι είµα-
στε πραγµατικά ως Ελλάδα;

Το ΜέΡΑ25 επί της αρχής καταψηφίζει.
Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστού-

µε τον κ. Λογιάδη.
Θα δώσω τον λόγο τώρα για πέντε λεπτά στον Υφυπουργό Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης, τον κ. Γεωργαντά. Παρακαλώ να ετοιµα-
στεί το Βήµα.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθώντας, κύριοι συνάδελφοι, τις διάφορες τοποθε-

τήσεις και τις θέσεις των κοµµάτων, όπως εκφράστηκαν σήµερα,
αλλά και τις υπερβολές σε σχέση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέ-
διο, µε τη συγκεκριµένη τροπολογία που ακούστηκαν, είµαι υπο-
χρεωµένος να πω πέντε µόνο πράγµατα για να γίνουν κατανοητά
τουλάχιστον από όσους µας ακούνε. 

Θέλουµε µια καθολική ταχυδροµική υπηρεσία στην Ελλάδα;
Την θέλουµε. Θέλουµε να φτάνει µέχρι το έσχατο άκρο της ελ-
ληνικής επικράτειας το σήµα της ταχυδροµικής υπηρεσίας και
να προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες; Το θέλουµε. 

Σε τι κατάσταση βρισκόµαστε αυτήν τη στιγµή; Δυστυχώς, µε
ευθύνη πολλών για πολλά έτη, αλλά µε τραγικές ευθύνες της
προηγούµενης κυβέρνησης κατά βάση στην απαξίωση της εται-
ρείας, φτάσαµε η αρχαιότερη εταιρεία του ελληνικού δηµοσίου,
που δηµιουργήθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια το 1828, να
αναγκάζεται να παρακρατεί τα χρήµατα που πλήρωναν οι συν-
δροµητές της ΔΕΗ για τους λογαριασµούς για να µπορέσει να
καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα. 

Γιατί φτάσαµε σε αυτό; Ποια εταιρεία µπορεί να κρατηθεί όταν
το 70% των εσόδων της είναι µισθολογικό κόστος; Άρα, τι πρέπει
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να κάνουµε; Όταν αναλάβαµε, είδαµε µια εταιρεία, η οποία «έµ-
παινε µέσα» που λέµε στην καθοµιλουµένη, είχε έλλειµµα 7 εκα-
τοµµύρια περίπου το µήνα. Σήµερα κάναµε κάτι που δεν έχει
πολύ µεγάλη σηµασία ίσως, θα συµφωνήσω µε µερικούς προλα-
λήσαντες, αλλά αξίζει να το αναφέρω. Σήµερα είναι 4,7 το µήνα
το έλλειµµα. 

«Είµαστε υπερήφανοι γι’ αυτό»; Όχι, δεν είµαστε υπερήφανοι.
Θέλουµε, λοιπόν, να κάνουµε τις αναγκαίες παρεµβάσεις και
αυτές τις πολύ απλές αναγκαίες παρεµβάσεις έχει η συγκεκρι-
µένη τροπολογία, έτσι ώστε να µπορέσει να γίνει η λειτουργία
των ΕΛΤΑ αποτελεσµατική, να γίνει η εταιρεία ανταγωνιστική, να
µπορέσουµε να έχουµε γρήγορη και ποιοτική παροχή υπηρε-
σίας, όπως την ξέρει, όπως την θέλει ο κόσµος σε κάθε σηµείο
της επικράτειας. 

Τι πρέπει να καταφέρουµε για να γίνει αυτό; Τι παρεµβάσεις
πρέπει να κάνουµε; Μια πρώτη παρέµβαση είναι ότι πρέπει να
µειώσουµε το µισθολογικό κόστος. Για να µειώσουµε το µισθο-
λογικό κόστος, πέρα από την ίδια τη µείωση της µισθολογικής
δαπάνης, η οποία επιτυγχάνεται, δίνουµε και την ευκαιρία στο
πλεονάζον προσωπικό -πεντέµισι χιλιάδες είναι το µόνιµο προ-
σωπικό, το οποίο απασχολείται αυτήν τη στιγµή στις δύο εται-
ρείες- της εθελούσιας εξόδου. 

Στη συνέχεια, δίνουµε τη δυνατότητα της µετακίνησης και της
κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων εντός της εταιρίας και
στη συνέχεια δίνουµε και τη δυνατότητα µετακίνησης προς άλλο
φορέα του δηµοσίου. 

Η εργασία, λοιπόν, όσων απασχολούνται αυτή τη στιγµή στα
ΕΛΤΑ είναι διασφαλισµένη, οι δυνατότητες είναι πολλές. Όταν,
όµως, ολοκληρωθεί όλη αυτή η πορεία θα έχουµε τη µείωση του
µισθολογικού κόστους, που είναι η µία προϋπόθεση για να µπο-
ρέσουµε να ευελπιστούµε για µία καλύτερη επόµενη ηµέρα.

Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις. Πράγµατι, ενώ είχε αυξη-
θεί η ταχυδροµική υπηρεσία, κυρίως προς την αποστολή δεµά-
των, δεν έγιναν εκείνες οι εσωτερικές παρεµβάσεις, εκείνος ο
εκσυγχρονισµός της λειτουργίας της εταιρίας, των εσωτερικών
διαδικασιών, ώστε να µπορεί πραγµατικά να γίνεται όλη αυτή η
διακίνηση, χωρίς να είναι κοστοβόρα, για να υπάρχει µία προστι-
θέµενη αξία στα ίδια τα ΕΛΤΑ. 

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να γίνουν αυτές οι παρεµβάσεις. Είναι
αναγκαίο να είναι πιο ευέλικτη η λειτουργία της εταιρίας µε τε-
λικό στόχο, µοναδικό στόχο, δεσµευτικό στόχο για µας, να πα-
ραµείνει η εταιρία αυτή, όπως τη γνωρίζουµε, υπό την κρατική
εποπτεία, όπως την έχουµε εµείς ως αρµοδιότητα -που µας έχει
αποµείνει µετά τις παρεµβάσεις που γίνανε το 2018 και τις ξέρετε
καλύτερα-τουλάχιστον, ως προς την καθολική ταχυδροµική υπη-
ρεσία. 

Αναφέρονται 11 άρθρα σε σχέση µε την τροπολογία και πραγ-
µατικά θα ήθελα για κάθε ένα από αυτά, αν έχει κάποιος αντίρ-
ρηση, να τον ακούσω, γιατί είναι απόλυτα λογικά, είναι απόλυτα
ουσιώδη και υποχρεωτικά να γίνουν αυτή τη στιγµή, για να µπο-
ρέσουµε να προχωρήσουµε σε µια επόµενη µέρα µε διαφύλαξη
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, αλλά µε πάνω απ’ όλα την
καλύτερη και ποιοτικότερη και αµεσότερη εξυπηρέτηση των πο-
λιτών που πρέπει να µας ενδιαφέρει.

Νοµίζω, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ότι ακριβώς επειδή υπάρ-
χει η αναγκαιότητα αυτή και αναγκαιότητα δεν είναι µόνο τα χρή-
µατα τα οποία κάθε µήνα είναι ελλειµµατικά, ελλειµµατική είναι
η λειτουργία της εταιρείας η οποία χάνει την αξιοπιστία της,
χάνει τη δυνατότητα να γίνει ανταγωνιστική, χάνει τη δυνατότητα
να επανέλθει.

Πρέπει, λοιπόν, άµεσα να υπερψηφιστεί και νοµίζω ότι η λογική
θα επικρατήσει να υπερψηφιστεί απ’ όλες τις πτέρυγες, για να
µπορέσουµε να εξυπηρετήσουµε τελικά πραγµατικά το δηµόσιο
συµφέρον, πραγµατικά το συµφέρον του κάθε Έλληνα πολίτη σε
όποιο σηµείο της επικράτειας κι αν βρίσκεται.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστού-

µε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Δεν είχα δει, κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κάτση, θα σας

απαντήσω.

Όταν ζητάει Πρόεδρος κόµµατος τον λόγο, προηγείται. Μόνο
αν υπάρχει προσωπικό θέµα, τότε προηγείται το προσωπικό
θέµα. Αµέσως µετά τον κύριο Πρόεδρο, θα σας δώσω τον λόγο
γιατί κάτι θέλετε να πείτε πάνω σε αυτά που είπε ο κ. Γεωργαν-
τάς. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Δύο λεπτά θέλω... 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα παραµείνει ο κ.

Γεωργαντάς. Άρα, δεν χάνεται η επικαιρότητα. 
Κύριε πρόεδρε έχετε το λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύ-

σης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, θα ήθελα ξεκινώντας να πω ένα οξύµωρο

σχήµα που βλέπω στο νοµοσχέδιό σας. Σε µια χώρα όπου όλο
το πολιτικό σύστηµα, κύριοι Υπουργοί, είναι λαθρολάγνο, φέρατε
νοµοσχέδιο για το λαθρεµπόριο. Θα σας πω, όµως, ότι αυτοί
στους οποίους εσείς δίνετε ιθαγένεια, οι λαθροµετανάστες κά-
νουν το λαθρεµπόριο. Ξεκινώ από αυτό, από τα βασικά. Βγείτε
τώρα έξω, βέβαια είναι κλειστά γιατί έχουµε lockdown, αλλά σε
µια καθηµερινότητα έξω από το Σύνταγµα, στην Οµόνοια, στην
παραλία Θεσσαλονίκης, κύριοι Υπουργοί που είστε βορειοελλα-
δίτες, αν πάτε από τον Λευκό Πύργο µέχρι το λιµάνι, θα δείτε
απλωµένο σεντονάκι κάτω, µε παπουτσάκια, κινητά, ό,τι θέλετε,
χωρίς απόδειξη. Και έρχεστε εδώ και µου λέτε για το λαθρεµπό-
ριο. Όταν δεν κάνετε τα βασικά! Δηλαδή, είστε από αυτούς που
χτίζουν το ρετιρέ, αλλά δεν έχετε θεµέλια. Λέτε ότι χτίζετε µια
οικοδοµή, λέτε και ξεκινάτε από το ρετιρέ. Ανάποδα το πάτε. Και
το πάτε ανάποδα και θα σας το αποδείξω. 

Δεν απαντάτε στο ερώτηµα γιατί γίνεται το λαθρεµπόριο, κύριε
Υπουργέ. Εδώ είναι το ερώτηµα, για ποιο λόγο γίνεται λαθρεµ-
πόριο; Για δύο λόγους: Πρώτον, η υπερφορολόγηση των επιχει-
ρήσεων. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό. Και δεύτερον, διότι ο φόρος
στη βενζίνη σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες είναι τεράστιος.
Και θα σας πω πού θα πάτε για να τα βρείτε τα λεφτά. Γιατί αν
πάτε να βρείτε τα λεφτά εκεί, είναι οι φίλοι σας. Είναι οι φίλοι
σας, όλου του πολιτικού συστήµατος. Σε λίγο. Εδώ. Πάτε µια
βόλτα στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης, στα κότερα έξω, στα σκάφη
αναψυχής µε το ναυτικό πετρέλαιο και τη βενζίνη. Γιατί δεν πάτε
εκεί; Έχει ένας πέντε βενζινάδικα –ακούστε το κόλπο, την κοµ-
πίνα- παίρνει και δύο σκάφη και παίρνει το πετρέλαιο ή τη βενζίνη
ως λαθραίο για το σκάφος του που έχει χαµηλό ΦΠΑ ή χαµηλό-
τερη φορολόγηση και το πουλάει από τα βενζινάδικά του. Δεν τα
ξέρετε αυτά εσείς; Δεν τα γνωρίζετε. Εντάξει. Ζω σε άλλη χώρα.

Πάµε στην ουσία. Ξέρετε τι µε εξόργισε περισσότερο, κύριε
Υπουργέ; Είστε εδώ και σας ρωτάω. Στο άρθρο 23 κάνατε την
ΑΑΔΕ κυνηγούς κεφαλών. Δηλαδή, βάζετε τον υπάλληλο να κυ-
νηγάει τον Λοβέρδο, γιατί πρέπει να του βρει κάτι για να πάρει
ποσοστό-µπόνους. Άγρια δύση. Φαρ Ουέστ. Βγαίνει ο Γκαούτσο
Κότσο µε τα πιστόλια -εδώ ο εφοριακός- και ορµάει στην άγρια
δύση, επειδή έχει επικηρυχθεί κάποιος και τον πυροβολεί. Προ-
σπαθείτε να βρείτε επικηρυγµένους. Ξέρετε τι κάνετε; Νοµιµο-
ποιείτε τη ρουφιανιά, τον δοσιλογισµό. Ναι, χαµογελάτε! Σε µια
χώρα δοσίλογων ή ρουφιάνων, όπως λένε κάποιοι, φαντάζοµαι
όλα γίνονται. Εδώ θα γίνει, όµως, αυτό. Κυνηγός κεφαλών ο
υπάλληλος ο δικός µας; Από την εφορία τη δική µου πληρώνω
εγώ τον εφοριακό, κύριε Υπουργέ. Ο µισθός του βγαίνει από τα
λεφτά τα δικά µου, του κ. Λοβέρδου και των υπόλοιπων συνα-
δέλφων. Και τον κάνετε κυνηγό κεφαλών; Του δίνετε µπόνους αν
βάλει πρόστιµο ή πιάσει κάποιον; Θα σας δώσω ένα παράδειγµα.
Θα σας τα πω στην επίκαιρη µε στοιχεία και µε επιχειρήµατα. 

Πήγε κάποιος εφοριακός να κάνει έλεγχο σε µία εταιρία, τρεις
πιτσαρίες. Τους ζήτησαν τιµολόγια του 2015 -ακούστε τώρα,
κύριε Υπουργέ- να αφαιρέσει για κάθε µερίδα πίτσας, το λίπος
από το σαλάµι, το κασέρι για απώλεια βάρους µε το ψήσιµο, για
να υπολογίσουν πόσες µερίδες πούλησε µε βάση τα κιλά του λα-
διού. Είστε µε τα καλά σας; Έκθεση εφοριακού του 2015! Να
αφαιρέσει το λίπος από το σαλάµι! Και υπάρχει το άρθρο 11 εκεί
µέσα, κύριε Υπουργέ, που λέει αυτό ακριβώς. Ότι ακόµη και µε
εικασία µπορεί ο εφοριακός να καταλογίσει πρόστιµο. Σοβαρά
µιλάτε τώρα; Σε µια χώρα υπερφορολογηµένη, σε µια χώρα όπου
ο επιχειρηµατίας βογκάει; Εγώ είµαι επιχειρηµατίας. Εσείς µπο-
ρεί να µην είστε. Είστε εφοριακός, αν δεν κάνω λάθος. Ο κ. Γε-
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ωργαντάς νοµίζω ότι είναι νοµικός. Είναι τραγικά αυτά. Θα κλεί-
σουν επιχειρήσεις. Αµολήσατε εφοριακούς και ελέγχουν του
2015 τα τιµολόγια. Απίστευτα πράγµατα. Θα µείνετε άφωνοι µε
τα στοιχεία στην επίκαιρη ερώτηση και θέλω να µου απαντήσετε
εκεί. Μην µου πείτε τώρα, στην επίκαιρη σας θέλω, γιατί θα σας
δώσω στοιχεία. Εµείς µιλάµε µόνο µε στοιχεία, δεν κοροϊδεύουµε
κανέναν.

Πάµε στα υπόλοιπα, ακούστε. Γιατί γίνεται το λαθρεµπόριο;
Όταν νοµοθετείτε πρέπει να ψάχνετε πρώτα το αίτιο. Εσείς κυ-
νηγάτε το αποτέλεσµα. Λέτε «χτυπάµε το λαθρεµπόριο». Βρή-
κατε το αίτιο; Όχι. Πώς θεραπεύεις, λοιπόν, το πρόβληµα του
λαθρεµπορίου; Φόρο. Αν αποφορολογήσεις, αν χαµηλώσεις
τους φόρους, είναι δεδοµένο ότι δεν θα υπάρχει το λαθρεµπό-
ριο. Είναι δεδοµένο! Σας εξήγησα πώς βγαίνουν τα καράβια από
τα σκάφη αναψυχής. Όλοι οι Αθηναίοι, οι νεόπλουτοι, έχουν
σκάφη αναψυχής και πολλοί εξ αυτών έχουν και πρατήρια καυ-
σίµων. Συµπτωµατικό και αυτό. Πάρτε µια λίστα από την εφορία
και δείτε. Θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ελέγξετε τους.
Σας λέω µια πηγή. 

Προχωράµε. Πηγαίντε στο διυλιστήριο. Τρία έχει η Ελλάδα,
κύριε Υπουργέ, δεν είναι πολλά τα κακόµοιρα. Τρία είναι! Πη-
γαίντε στον Λάτση, στον Βαρδινογιάννη και ελέγξτε την εκροή.
Εκεί, στην πηγή! Εσείς πάτε να πιείτε νερό όχι από την πηγή,
αλλά από τη δεξαµενή στο σπίτι σας. Αφού η πηγή του προβλή-
µατος είναι το διυλιστήριο. Εκεί ελέγξτε, στα διυλιστήρια. Εκροή-
εισροή. Απλά πραγµατάκια είναι. Αυτό γίνεται στη Γερµανία. Εκεί
ελέγχονται. Και εκεί γίνεται. Παντού γίνεται το λαθρεµπόριο, µην
κοροϊδευόµαστε, δεν είµαστε εµείς η χώρα όπου είναι όλοι πα-
ράνοµοι και όλοι απατεώνες.

Οι προθέσεις σας είναι καλές, αλλά µε προθέσεις δεν µπορείς
να ασκήσεις Κυβέρνηση για να διακυβερνήσεις τον τόπο. 

Πάµε τώρα στα ΕΛΤΑ. Άκουσα τον Υπουργό ο οποίος είναι
συµπαθής να λέει «δυστυχώς φτάσαµε εδώ». Για σταθείτε, κύριε
Υπουργέ, τι θα πει δυστυχώς; Το κόµµα σας κυβερνά τριάντα
χρόνια. Πέντε χρόνια αυτοί, δεκαπέντε αυτοί, είκοσι χρόνια κυ-
βερνάτε εσείς. Δυστυχώς, ποιος την έφερε εδώ; Και σας µιλάει
ένας άνθρωπος, κύριε Υπουργέ, ο οποίος ασχολείται µε την απο-
στολή δεµάτων καθηµερινά. Ξέρετε πώς µπορεί αυτή η εταιρεία
να κερδίσει από εδώ και στο εξής; Μα, αφού πλέον γίνονται όλα
ηλεκτρονικά. Θα γίνει το ηλεκτρονικό εµπόριο έθος. Βλέπω το
παιδί µου, θα έχετε και εσείς παιδιά, όπου η κόρη µου µπαίνει
στο διαδίκτυο, παραγγέλνει και έρχεται το courier µέσα σε δύο
µέρες. 

Τώρα που είναι η ευκαιρία στα ΕΛΤΑ να βγάλουν υπεραξία και
χρήµατα πάτε και τα σκοτώνετε; Γιατί αυτό είναι δολοφονία. Εγώ
το είδα και σας µιλάει ένας άνθρωπος που ξέρει από αποστολές
δεµάτων. Δεν σας µιλάει τώρα ένας δικηγόρος ο οποίος δεν είναι
υποχρεωµένος να ξέρει, ξέρει τα νοµικά. Εγώ το ξέρω το θέµα
αυτό. Δεν µας είπατε, λοιπόν, ποιοι φταίνε. Ποιος φταίει που φτά-
σαµε εδώ; Ποιος φταίει που φτάσαµε στο σηµείο αυτό σήµερα
εσείς ο δυστυχής –γιατί δυστυχής είστε- να αναλαµβάνετε -και
θα το πω ευθέως- τη λογική του πονάει δόντι κόβει κεφάλι. Δυ-
στυχώς, αυτό κάνετε κι όσο και αν θέλετε να µας πείσετε, κάνετε
λάθος. Είναι µονοπωλιακού χαρακτήρα εταιρείες. Τα ΕΛΤΑ είναι
µονοπώλιο και πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Τα καταστρέψατε µε τα
ρουσφέτια σας. Βάζετε διευθυντές και προέδρους και διευθύ-
νοντες συµβούλους άσχετους σε εταιρείες, επειδή ήταν αποτυ-
χόντες Βουλευτές. Έτσι έγινε αυτό, όχι µόνο στα ΕΛΤΑ, αλλά σε
όλες τις υπηρεσίες και ξέρετε ότι έχω δίκιο. Ποτέ δεν βάζαµε τε-
χνοκράτη διευθύνοντα σύµβουλο, ποτέ δεν βάζαµε έναν που
γνωρίζει την πιάτσα και την αγορά σε έναν φορέα. Σας τα λέω
για να το καταλάβετε, διότι κάνετε τραγικά λάθη. Δεν θα πω για
την απώλεια. 

Πού θα πάτε να βρείτε; Στα λιµάνια. Δεν χρειάζεται πολύ
µυαλό. Πάτε στα λιµάνια για να δείτε από πού είναι η λαθρεµπο-
ρία, από εκεί που έρχονται τα προϊόντα. Αν δεν κλείσεις διυλι-
στήρια και λιµάνια, δηλαδή εκροή και εισροή, ό,τι και να κυνη-
γήσεις, να είχαµε να λέγαµε! Διότι ήµουν και το 2007-2008 Βου-
λευτής εδώ, κύριε Υπουργέ. Είχα φέρει και τότε νοµοσχέδιο για
το λαθρεµπόριο, δεν ξέρω πόσα νοµοσχέδια φέρανε µέχρι τώρα,
πέντε, δεκαπέντε, είκοσι;

Το πρόβληµα στην Ελλάδα δεν είναι η πολυνοµία, γιατί κάθε
κυβέρνηση βγάζει και έναν νόµο και βγαίνει και λέει θα πατά-
ξουµε το λαθρεµπόριο. Μα, δεν πατάσσεται το λαθρεµπόριο
έτσι. Σας είπα δύο, τρεις πηγές. Ψάξτε το λίγο. Να το πούµε ευ-
θέως. Ποιοι κάνουν το λαθρεµπόριο; Είναι οι µεγαλοπαράγοντες,
οι ολιγάρχες οι Έλληνες και τα βαποράκια τους. Όπως τα ναρ-
κωτικά είναι, κύριοι Υπουργοί. Τα βαποράκια, λοιπόν, είναι οι λα-
θροµετανάστες οι οποίοι τα πουλάνε, χωρίς αποδείξεις. Τέλος!
Στα διυλιστήρια, ξέρετε ποια είναι η λύση, δεν θα την ξαναπώ.
Όταν τα µαϊµού προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά µας,
40% είναι από Τουρκία, σου λέει από που έρχονται. Το 40% των
µαϊµούδων είναι από Τουρκία και το 60% είναι από Κίνα. Ψάξτε
λίγο την πιάτσα. Από το γραφείο σας δεν µπορείτε να κάνετε τη
δουλειά, καταλάβετέ το. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά, γιατί χά-
νουµε δισεκατοµµύρια. Θα µπορούσαν αυτά τα χρήµατα να δο-
θούν κάπου.

Όσο για την εποπτεία του ΑΣΕΠ κύριε Υπουργέ, στη χώρα µας
από εποπτείες χορτάσαµε. Έ, ναι, δεν θα είστε εσείς υπεύθυνος,
αυτή είναι η διαφορά. Αν µου λέγατε αναλαµβάνω εγώ την ευ-
θύνη και θα είναι όλα σωστά, θα πω ναι, Υπουργέ µου παρ’ το
επάνω σου, αλλά αν γίνει η στραβή θα πας σπίτι σου. Εποπτεία
σηµαίνει τι; Εποπτεύω. Ο διαιτητής κάνει τη δουλειά, όµως, όχι
ο επόπτης. Επειδή σας αρέσει το ποδόσφαιρο το λέω. Ο επόπτης
µπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο διαιτητής κάνει τη δουλειά. Το λέω
για να καταλάβετε ότι κάνετε λάθη.

Και επαναλαµβάνω, και το τονίζω κύριε Λοβέρδο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τα έχω πει χίλιες φορές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύ-

σης): Κατά το Σύνταγµα έχουµε πέντε ανεξάρτητες αρχές. Στη
χώρα µας λειτουργούν τριάντα δύο. Πετάµε 300 µε 400 εκατοµ-
µύρια ευρώ από το παράθυρο, κύριοι Υπουργοί. Εδώ είστε, κύριε
Βεσυρόπουλε, µόνο το ΑΣΕΠ απ’ ότι βλέπω έχει 20.000.000 µε
30.000.000 προϋπολογισµό. Γιατί; Αφού εποπτεία θα έχει. Δεν
µπορεί να είναι επόπτης ο κ. Γεωργαντάς και εσείς ο διαιτητής;
Πρέπει να έχουµε εποπτεία από το ΑΣΕΠ; 

Λέω, δηλαδή, ότι µπορούµε να περικόψουµε δαπάνες και να
πάρουµε τα 300-400 εκατοµµύρια και να τα δώσουµε στον µι-
σθωτό, στον αγρότη, στον συνταξιούχο, σε παραγωγικούς τοµείς
. Μπορούµε, υπάρχουν λύσεις. Το θέµα είναι ότι δυστυχώς έχετε
βολέψει χίλια πεντακόσια µε δύο χιλιάδες άτοµα εκεί στις ανε-
ξάρτητες αρχές –δικοί σας άνθρωποι είναι οι περισσότεροι- και
δεν µπορείτε να τους διώξετε. Ναι, αλλά για χίλια πεντακόσια
άτοµα και για 400 εκατοµµύρια, µπορούν τα λεφτά αυτά να γί-
νουν χιλιάδες ευρώ επενδύσεων, για να παράγει η χώρα πλούτο.
Τα βλέπω πολύ απλά. Αν νοµίζετε ότι υπάρχουν λύσεις, κάνετε
λάθος.

Πάµε τώρα στο µείζον θέµα του κορωνοϊού. Έχετε κάνει πάρα
πολλά λάθη. Από χθες παίζει µία είδηση. Το είχα πει εδώ και θυ-
µάµαι, κύριε συνάδελφε - πολλοί από κάτω φωνάζατε- ότι η ιστο-
ρία µε την Κίνα είναι µία πολύ περίεργη ιστορία. Θέλω από την
ελληνική Κυβέρνηση, αν αποδειχθούν τα λάθη της κινεζικής κυ-
βέρνησης, να ζητήσει αποζηµιώσεις για την συντριβή που υπέστη
η ελληνική οικονοµία. Η Αµερική το έκανε. Έβαλε δικηγορικό
γραφείο για να ζητήσει αποζηµίωση από την Κίνα. Γιατί φαίνεται
ότι έδιναν πλαστά στοιχεία, παραποιούσαν στοιχεία, ξεγελούσαν
τον πλανήτη, για να µη φανεί το πρόβληµα. Θα κάνει ποτέ η ελ-
ληνική Κυβέρνηση µία προσπάθεια να αντιγράψει την Αµερικα-
νική ώστε να ξεκινήσουµε διεκδίκηση αποζηµιώσεων; Άντε, τις
γερµανικές τις ξεχάσατε –οι Γερµανοί είναι φίλοι σας, όχι δικοί
σας, της Κυβέρνησής σας και του υπόλοιπου πολιτικού συστή-
µατος- αλλά εδώ θα κάνουµε κάτι; Σας λέω, να είναι λεφτά, απο-
ζηµίωση. Έστω για την τιµή των όπλων να κάνουµε µία διεκδί-
κηση. Γιατί το έκανε η Αµερική και έβαλε ανεξάρτητο δικηγορικό
γραφείο το οποίο µαζεύει στοιχεία; Σας λέω τι µπορούµε να κά-
νουµε.

Θα σας πω, λοιπόν, και τα λάθη. Σας είπα εδώ ότι ήµουν ο
πρώτος που επεσήµανα το λάθος µε τον EVA αλγόριθµο. Κι επι-
βεβαιώθηκα. Εδώ δεν ξέρετε κανένας τι σηµαίνει EVA αλγόριθ-
µος. Με λάθος αλγόριθµο υπολογίζατε τα κρούσµατα. Βγαίνει
τώρα σιγά- σιγά αυτό µε τον ΕΟΔΥ. Ξέρετε εγώ δεν πιστεύω κα-
νέναν. Τα κάνατε µπάχαλο. Από τη µία βγαίνετε και λέτε ότι δεν
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υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν στοιχεία και έγγραφα που
πιστοποιούν ότι κάνατε λάθος καταγραφή.

Επίσης, κι είναι µία πρόταση δική µου και προς τον Πρωθυ-
πουργό -θα τηλεφωνήσω αργότερα και θα του το πω- να δηµο-
σιοποιούνται καθηµερινά όλα τα στοιχεία σε µία ηλεκτρονική
πλατφόρµα. Κρούσµατα, διασωληνωµένοι, αλλά από έναν φο-
ρέα, ο οποίος θα ενηµερώνει και τον πολίτη ότι στη γειτονιά του,
στον δήµο του υπάρχει πρόβληµα, για να προσέχει παραπάνω.
Όχι να µου βάζουν τον Ευαγγελάτο τον ψεύτη, διότι περί ψεύτη
πρόκειται, να τροµοκρατεί τον κόσµο. Χθες έδειχνε στην εκ-
ποµπή του µνήµατα νεκρών. Κύριε Υπουργέ, το ανέχεστε να δεί-
χνει δηµοσιογράφος στην τηλεόραση µνήµατα νεκρών από τη
Θέρµη; Είναι δηµοσιογραφία αυτή; Πού είναι το ΕΣΡ; Να δείχνει
µνήµατα και να λέει σκάβουν τάφους; Έτσι κυβερνάται η Ελλάς;
Πού είναι το ΕΣΡ; Πού είναι ένας αρµόδιος φορέας να παρέµβει;
Αν δηµοσιοποιούνται, λοιπόν, τα νούµερα, αλλά κρυστάλλινα,
διάφανα, δεν θα έχουµε πρόβληµα.

Επίσης, βγαίνει στο «MEGA» ο καθηγητής Τούντας και λέει
εκατό χιλιάδες θανατικά κρούσµατα. Βγαίνει η κ. Παπαευαγγέ-
λου και λέει είκοσι πέντε χιλιάδες τα κρούσµατα. Τι ισχύει; Ο κό-
σµος ακούει τον έναν να λέει εκατό 100 και τον άλλον είκοσι
πέντε. Γι’ αυτό λέω µία ενιαία πλατφόρµα, για να µπαίνει ο οποι-
οσδήποτε, ο κ. Λιβανός, ο κ. Λοβέρδος, εγώ, οι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ και να βλέπουν τι συµβαίνει, αλλά on line και πραγµατικά
στοιχεία, όπως κάνει η Γερµανία. Επιτέλους, λέτε ότι είστε Ευ-
ρωπαίοι, µε ευρωπαϊκή προοπτική αλληλεγγύης. Έ, φτιάξτε το.
Για να ξέρει ο πολίτης. Βγαίνει η κ. Λινού και λέει –αν το έλεγε
την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πέσει η Κυβέρνηση- «ντρέποµαι
που το λέω, αλλά υπήρξε ανακρίβεια όσον αφορά στον αριθµό
των κρουσµάτων.». Η Λινού είναι δική σας. Θεοσεβούµενη κυρία
και το είπε. Ανακρίβεια κρουσµάτων. Ποιος την έκανε την ανα-
κρίβεια. Η Κυβέρνησή σας. Δεν την έκανε ούτε ο Λοβέρδος, ούτε
οι υπόλοιποι εδώ µέσα, ούτε ο κ. Τρύφωνας. Κανένας. Εµείς την
κάναµε. Εσείς, δηλαδή, η Κυβέρνηση.

Επίσης, βγαίνει ο Μαγιορκίνης και λέει η επιστηµονική γνώµη
περνάει από πολιτικό φίλτρο. Το ακούσατε, κύριοι συνάδελφοι;
Ο Μαγιορκίνης ο υπεύθυνος δήλωσε σε βίντεο ότι η επιστηµο-
νική γνώµη περνά από πολιτικό φίλτρο. Αυτό είναι έγκληµα για
την επιστήµη. Όταν η επιστήµη γίνεται πολιτική και όταν η πολι-
τική γίνεται επιστήµη –αµφίδροµη η σχέση και το έγκληµα-
έχουµε έγκληµα. Εδώ έπρεπε να παρέµβει εισαγγελέας. Δεν εί-
χαµε παρέµβαση εισαγγελέα. Το προσπεράσαµε έτσι. 

Βγαίνει Υπουργέ, κύριε Βεσυρόπουλε και το λέω στην Κυβέρ-
νησή σας, η Ένωση Επιχειρήσεων Βιοµηχανικών και Ιατρικών Αε-
ρίων Ελλάδας η ΕΕΒΙΑΕ από τον Μάρτιο µε επιστολές, τις οποίες
θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής και σας λέει ζητούµε επι-
κοινωνία µε το Υπουργείο σας διότι υπάρχει πρόβληµα µε το οξυ-
γόνο. Και στη Δράµα υπήρχε πρόβληµα. Σε νοσοκοµεία υπάρχει
πρόβληµα. Να, η επιστολή από τον Μάρτιο! Η Κυβέρνηση που
τα έκανε όλα καλά. Η ένωση οξυγόνου που κάνει τα οξυγόνα για
τα νοσοκοµεία. 

Σας λέω ότι κάτι δεν κάνατε καλά. Εδώ είναι για τα Πρακτικά.
Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά. Τι µου λέτε ότι τα κάνατε όλα
καλά και έβγαινε ο Γεωργιάδης και πανηγύριζε, ζήτω βάλαµε
γκολ; Αυτά είναι εγκλήµατα. «SOLD GROUP» εταιρεία ιατρικών
αερίων, έχει στείλει στον κ. Κοντοζαµάνη επιστολή και του εξηγεί
ότι το οξυγόνο για τα νοσοκοµεία έχει τελειώσει απ’ όλες τις εται-
ρείες. Δεν µπορούν να κάνουν εισαγωγές. Τίποτε.

Στο Νοσοκοµείο Γιαννιτσών απ’ όπου κατάγοµαι εγώ, τους
έχετε πεταµένους στους δρόµους µε τον κορωνοϊό. Πεταµένοι
είναι! Είναι τριάντα έξι µε COVID από το προσωπικό και οι άλλοι
στους διαδρόµους, χωρίς µοριακό LP, µε δύο πνευµονολόγους.
Δεν το πιστεύετε; Ορίστε, αυτή είναι η φωτογραφία, αγαπητέ
κύριε Λοβέρδο. Τον βλέπετε τον άνθρωπο; Τον βλέπετε τον άν-
θρωπο στον διάδροµο µε COVID; Με COVID! Στα Γιαννιτσά.
Πλάκα κάνετε τώρα; Κοροϊδεύουµε τον κόσµο; Μέχρι πότε θα
κάνετε επικοινωνία; Μέχρι πότε θα επικοινωνείτε µία ψεύτικη ει-
κόνα, η οποία δεν είναι πραγµατική; Για να µην κοροϊδεύουµε κα-
νέναν είναι τεράστιο το πρόβληµα στην Κυβέρνηση, αλλά δεν
µπορεί για όλα να φταίει ο Πρωθυπουργός. Κάνετε το εξής
λάθος. Όλες τις νίκες από την πρώτη στιγµή τις αποδώσατε στον

Πρωθυπουργό. Όλες. Ζήτω ο Πρωθυπουργός. Τώρα την ήττα
θα την υποστεί και αυτή ο Πρωθυπουργός και θα τρωθεί το δικό
του προσωπικό προφίλ. Πού είναι οι σύµβουλοι, πού είναι οι
Υπουργοί του να τον βοηθήσουν –τον όποιο Πρωθυπουργό- γιατί
µόνος του δεν µπορεί κανείς να κάνει τίποτε. Τίποτε δεν γίνεται
στον κόσµο. 

Επίσης, επιστολή του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας -
Θράκης. Πληµµελής παροχή υπηρεσιών υγείας σε καρκινοπα-
θείς, λόγω του αριθµού ασθενών COVID. Οι καρκινοπαθείς, ρε
παιδιά, αυτοί που ζουν σήµερα, αλλά δεν ξέρουν αν θα ζουν αύ-
ριο. Και στέλνουν επιστολή! Νοσοκοµείο Παπανικολάου. Καταγ-
γελία, κύριε Υπουργέ. Κόψατε ένα µοναδικό παγκοσµίως πρό-
γραµµα για να παράγει ειδικά τα λεµφοκύτταρα Τ –δεν ξέρω πως
τα λένε και δεν το λέω εγώ, το λέει η ανακοίνωσή τους- για
200.000 ευρώ.

Είναι έρευνα για τον COVID. Το «Παπανικολάου» είναι το µο-
ναδικό ελληνικό νοσοκοµείο που έκανε έρευνα και µπορούσε να
δώσει λύση στο πρόβληµα και για 200.000 ευρώ που δεν δώσατε
στην έρευνα, κόπηκε η έρευνα. Και δίνετε στον κ. Ευαγγελάτο
180 χιλιάρικα, στον Βελόπουλο -λέω εγώ- 100 χιλιάρικα, στους
δηµοσιογράφους, για να ταϊζετε τα σάιτ, 100 χιλιάρικα. Όµως
200 χιλιάρικα για να κάνουµε έρευνα, να είναι και εξαγώγιµο το
προϊόν....

Είναι καταγγελία από το Νοσοκοµείο «Παπανικολάου». Θα την
καταθέσω εδώ στα Πρακτικά. 

Σας λέω, λοιπόν, ότι κάποια στιγµή πρέπει να καταλάβετε ότι
κάνετε λάθη. 

Βγήκε χθες το «World’s Top» από τα πανεπιστήµια, κύριε Λο-
βέρδο και κύριοι συνάδελφοι. Έχουν καταρρεύσει τα ελληνικά
πανεπιστήµια. Δεν υπάρχει έρευνα. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο
είναι µέσα στα πεντακόσια πρώτα και µας περνούν τα πανεπιστή-
µια του Πακιστάν και της Τουρκίας. Να χαίρεστε τα αποτελέ-
σµατα σας! 

Για 200.000 ευρώ, δεν δίνετε λεφτά για να γίνει έρευνα για τον
COVID, που είναι τεράστιο θέµα. Δεν δόθηκαν τα λεφτά, τα κό-
ψατε από την έρευνα και τελείωσε η έρευνα. 

Περιµένω, λοιπόν, από τον Πρωθυπουργό -γιατί έχει ευαισθη-
σία σ’ αυτά τα θέµατα- να αναλάβει πρωτοβουλία ο ίδιος και να
πει τι συµβαίνει στο «Παπανικολάου». Μου το κατήγγειλαν για-
τροί εµένα. Διακόσια χιλιάρικα! 

Δεν θα πω για τα τεστ. Εγώ έκανα τεστ µε 150 ευρώ στην
αρχή, γιατί κάνω συχνά, κάθε δέκα µέρες. Μετά πήγε 120 ευρώ,
µετά πήγε 110 ευρώ, µετά 150 ευρώ. Βάλατε πλαφόν τώρα. Εν-
νιά µήνες έκαναν πάρτι, κονοµούσαν λεφτά και τώρα βάλατε
πλαφόν. 

Δεν υπάρχει «κάλλιο αργά παρά ποτέ». Με την υγεία δεν παί-
ζεις. Από την αρχή έπρεπε να βάλετε διατίµηση. Το είχα πει από
την αρχή εδώ µέσα. Από τον Απρίλιο-Μάιο σας έλεγα να βάλετε
διατίµηση στα τεστ. Ειλικρινά, είναι άθλιο αυτό που έγινε. Άθλιο!
Κέρδισαν εκατοµµύρια ευρώ κάποιοι τυχοδιώκτες, τυχάρπαστοι. 

Πάµε τώρα στο εµβόλιο. Λένε οι επιστήµονές σας -το είπε ο κ.
Τσιόδρας- ότι η αύξηση των κρουσµάτων οφείλεται στη µετάλ-
λαξη του ιού. Επειδή είµαι έλλογο ον, λέω: Αφού ο ιός µεταλλάσ-
σεται, το εµβόλιο τι χροίαν έχει; 

Το εµβόλιο βγαίνει για έναν συγκεκριµένο ιό που δεν µεταλ-
λάσσεται. Αν στα κρούσµατα, όπως λέει ο Τσιόδρας, µεταλλάσ-
σεται ο ιός, τότε το εµβόλιο δεν είναι καλό ή δεν βοηθάει. Οι
επιστήµονές σας τα λένε αυτά. 

Επίσης, βγαίνει το εθνικό σύστηµα υγείας της Αγγλίας, το
NHS, και λέει «εµβόλια, η καλύτερη άµυνα κατά του ιού, µαζί µε
τις αποστάσεις, µάσκες και πλύσιµο χεριών». Είναι το διαφηµι-
στικό που θα κάνετε εσείς, φαντάζοµαι. Υπάρχει βίντεο. Δηλαδή,
θα κάνω εµβόλιο, θα έχω αποστάσεις, θα φοράω και µάσκα. Τό-
τε, το εµβόλιο γιατί; 

Δεν είστε ειδικός, αλλά αυτά λένε οι ειδικοί. Αυτά είναι που
µπερδεύουν τον κόσµο και δεν µπορούν να πειστούν, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, ότι αυτή η ιστορία έχει µια επιστηµονική βα-
σιµότητα. Δεν πείσατε εδώ και εννέα µήνες ότι είναι κρίσιµη η
κατάσταση και ότι οι επιλογές σας είναι σωστές. Και όταν δεν
πείθετε, αυτά κάνετε. 

Τι κάνετε; Βάζετε τα «παπαγαλάκια» τους δηµοσιογράφους -
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«παπαγαλάκια» είναι- σαν τον Πορτοσάλτε και τους υπόλοιπους,
να λένε «βλαµένους» και «ηλίθιους» όσους έχουν επιφυλάξεις για
το εµβόλιο. Έχουν σπουδάσει ιατρική οι κύριοι και µας το κρύ-
βουν και δεν το ήξερα; Είναι γιατροί οι δηµοσιογράφοι; Όχι! Να
µη µιλάνε. 

Ξέρετε, όµως, τι λέει ο ελληνικός λαός, κύριε Βεσυρόπουλε;
Οι δηµοσιογράφοι και τα µέσα ενηµέρωσης είναι σαν τα τζουκ
µποξ. Ό,τι χρήµα βάζεις, τέτοια τραγούδια βγάζουν. Τους βάζεις
λεφτά, βγάζουν τραγούδια «Ζήτω ο Βελόπουλος», «Ζήτω ο Μη-
τσοτάκης». «Ζήτω η Νέα Δηµοκρατία». Τους βάζετε λεφτά -40
εκατοµµύρια- όλη µέρα ένα «τζουκ µποξ»: «Ζήτω η Νέα Δηµο-
κρατία». Το τζουκ µποξ αν δεν το «ταϊσεις», όµως, θα το γυρίσει
στο τσάµικο από καλαµατιανό και δεν σας βλέπω καλά. Τότε θα
τα βγάζουν όλα στη φόρα, όπως τώρα τελευταία µε την Πάρ-
νηθα, τις βόλτες. 

Δεν θέλω ποτέ προσωπικά να τοποθετηθώ εναντίον κανενός
εδώ µέσα. Προσωπικά, χτυπήµατα «κάτω από τη µέση» δεν
έκανα ποτέ στη ζωή µου. Το λέω, γιατί πρέπει όλοι µας να είµα-
στε προσεκτικοί και, κυρίως, οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός. 

Όταν ζητάει από τον Έλληνα να µην πάει στην εκκλησία, να
µην κοινωνήσει, να µην βγαίνει έξω από το σπίτι του, να τον πιά-
σει κατάθλιψη, να φοράει τη µάσκα συνεχώς -το λέει συνεχώς
και ο ίδιος και οι Υπουργοί-, δεν µπορεί ο ίδιος ή ο Βελόπουλος
να πεζοπορεί, να κάνει µότο κρος, να κάνει βόλτες χωρίς µάσκα,
και να βγάζει και βίντεο! Ανεπίτρεπτο! Η εικόνα και µόνο!

Στο χωριό µου λένε ότι «ξέρεις να κλέψεις; Ναι. Ξέρεις να κρυ-
φτείς; Όχι. Τότε, µην κλέβεις». Αυτός, εµ δεν ξέρει, εµ κλέβει!
Τον έπιασαν στα πράσα. Λέω, τον όποιο Βελόπουλο. 

Πάµε στα υπόλοιπα, για να κλείσω σε λίγο. 
Υπάρχει µια περίεργη σύµπτωση. Ακούω Βουλευτές της Νέας

Δηµοκρατίας, αλλά και άλλων κοµµάτων, να λένε το εξής, ότι
όσοι αρνούνται το εµβόλιο δεν πρέπει να φιλοξενηθούν στα νο-
σοκοµεία, γιατί υπάρχει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. 

Είναι ένα λογικοφανές επιχείρηµα. Σου λέει: «Δεν θέλεις εµ-
βόλιο, αδελφέ;» Σας είπα, όµως, ότι δεν είναι πιστοποιηµένο ότι
κάνει δουλειά το εµβόλιο και αποδείχτηκε από τις δηλώσεις των
επιστηµόνων των δικών σας. Σας είπα και ονόµατα, δεν µιλάω
αφηρηµένα. 

Έλα, όµως, που είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στο θέµα του ενός
εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων και πλέον λαθροµετανα-
στών που έρχονται τζάµπα και πηγαίνουν στα νοσοκοµεία µας,
φιλοξενούνται εκεί και παίρνουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,
δεν βγάζουν άχνα, 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ είναι η απώλεια. 

Θυµάµαι σε µια απάντηση ερώτησης που µου είχατε δώσει ως
Υπουργός Υγείας µου το είχατε κοστολογήσει 2,5 δισεκατοµµύ-
ρια τότε το κόστος της δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλ-
ψης, κύριε Λοβέρδο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νοµίζω ότι
είχατε πει 2,5 δισεκατοµµύρια για κάθε χρόνο. Ήσασταν Υπουρ-
γός Υγείας. 

Εγώ λέω 2,5 δισεκατοµµύρια τότε, πριν δέκα χρόνια. 2,5 δισε-
κατοµµύρια τον χρόνο σε δέκα χρόνια είναι 25 δισεκατοµµύρια.
Είκοσι πέντε δισεκατοµµύρια δωρεάν περίθαλψη! Δεν τους εν-
διαφέρει. Εκεί είναι ο Ιµπραΐµ και ο Χασάν. Ο Έλληνας, όµως,
που δεν θέλει να κάνει το εµβόλιο για δικούς του λόγους, δεν θα
πάει στο νοσοκοµείο. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και µόνο που το
λένε Βουλευτές εκλεγµένοι. Το λένε στα κανάλια και πρέπει να
ντρέπονται που το λένε αυτό. 

Όσον αφορά στην αστική και ποινική ευθύνη για παρενέργειες
του εµβολίου, υπάρχει δέσµευση ότι κάποιος θα αποζηµιώσει
όποιον κάνει το εµβόλιο; Όχι! Οι ίδιες οι εταιρείες στις συµβάσεις
που κάνουν το εξαιρούν. Άρα, λοιπόν, πώς η πολιτεία πάει να επι-
βάλλει κάτι, όταν οι εταιρείες επ’ αυτού εξαιρούν ποινική και ασ-
τική ευθύνη; Είναι ερωτήµατα που εµένα µε ενοχλούν. 

Από την άλλη, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν ένα κεντρικό
σύνθηµα για τις αµβλώσεις. Ξέρετε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι;
«Το σώµα µου είναι δικό µου». Έτσι λένε, για να µπορεί να κάνει
η γυναίκα άµβλωση, έκτρωση. «Δικαίωµά της» λένε. Ως ορθόδο-
ξος χριστιανός έχω άλλη άποψη. Δεν έχει σηµασία. Τα ακούω. 

Εδώ το σώµα µου δεν είναι δικό µου; Δεν θέλω να κάνω εµβό-
λιο. Όχι εγώ. Εγώ είµαι επιφυλακτικός. Όποιος δεν θέλει να κάνει
το εµβόλιο. Δηλαδή, όσον αφορά στη δολοφονία ενός µικρού εµ-

βρύου ενάµιση µηνός στην κοιλιά της γυναίκας, έχει το δικαίωµα
η γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει το σώµα της. Όµως, στο εµβόλιο
δεν έχει το δικαίωµα ο άνθρωπος να πει ότι «έχω επιφυλάξεις,
φοβάµαι». 

Είναι αντιφατικά όλα αυτά. Είναι αλήθεια προσβλητικά και για
τη δηµοκρατία και τη δικαιοσύνη. 

Βγαίνει ο Δήµαρχος Σερρών και σας καταγγέλλει ο ίδιος -νεο-
δηµοκράτης είναι ο άνθρωπος, δεν είναι κάποιος άλλος- και λέει
ότι οι λαθροµετανάστες έρχονται καθηµερινά από το Κλειδί και
περπατούν στους δρόµους για πέντε και έξι ώρες και «εµείς κλει-
δωµένοι στα σπίτια µας». Και βγαίνει ο εκβιασµός τώρα. Αυτό
είναι άθλιο, αντιδηµοκρατικό, φασιστικό, ναζιστικό. 

Λένε το εξής, κύριοι συνάδελφοι: Όσοι δεν θέλουν για ιδεολο-
γικούς λόγους να κάνουν το εµβόλιο, δεν θα πηγαίνουν στα
εστιατόρια, στη δουλειά τους, στη διασκέδασή τους, στα ταξίδια
τους, θα τους απαγορεύουν τα ταξίδια µε αεροπλάνα. 

Δεν ξέρω αν θα είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό. Όµως, έτσι,
µε τον εκβιασµό εδώ, µε το «πιστόλι στον κρόταφο» γίνεται υπο-
χρεωτικό το εµβόλιο, αν δεν µπορώ να βγω από το σπίτι µου για
να πάω στο εστιατόριο ή στη δουλειά µου ή στον παιδικό σταθµό. 

Χθες το Σ.τ.Ε. αποφάσισε ότι παιδάκια που δεν κάνουν τα εµ-
βόλια δεν θα πηγαίνουν σε παιδικούς σταθµούς. Απόφαση του
Σ.τ.Ε. χθεσινή! Αποφάσισε ότι δεν θα πηγαίνουν σε παιδικούς
σταθµούς. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα να γίνονται σε µια
δηµοκρατία, στο λίκνο της δηµοκρατίας, που λέγεται Ελλάδα.
Επιεικώς απαράδεκτα! 

Θέλω να πω και το εξής, επειδή πανηγυρίζατε. Η ΕΡΤ το έδει-
ξε. Δικό σας «µαγαζί» δεν είναι η ΕΡΤ; Η ΕΡΤ είναι κρατική τηλε-
όραση, κρατική κυβερνητική τηλεόραση. Η Ελλάς ξεπέρασε τον
µέσο όρο σε νεκρούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το ξεπερά-
σαµε. Είµαστε στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε νε-
κρούς. Η τεράστια επιτυχία σας! Γιατί κάνετε λάθη και δεν ακού-
τε. 

Είχα πει και στον Πρωθυπουργό ότι «προσέξτε τον αλγόριθ-
µο». Από τον Ιούλιο-Μάιο τα έλεγα. «Μην κάνετε τα λάθη και ανοί-
γετε τα Βαλκάνια, θα γεµίσει όλη η βόρεια Ελλάδα». Και έγινε,
δυστυχώς. 

Το χειρότερο, τι κάνετε; Κυνηγάτε τον Έλληνα. Μια γυναίκα
πήγε στο αστυνοµικό τµήµα σήµερα το πρωί να καταγγείλει εν-
δοοικογενειακή βία, κύριε Γεωργαντά -είστε δικηγόρος εσείς- και
της βεβαίωσαν πρόστιµο 300 ευρώ, επειδή δεν έστειλε SMS. Κα-
ταγγελία σηµερινή. 

Ακούστε, κύριε Λοβέρδο, γιατί είναι τραγικά αυτά που συµβαί-
νουν. Πήγε η γυναίκα να καταγγείλει ότι την έδερνε ο άνδρας
της στο αστυνοµικό τµήµα σήµερα το πρωί και από το αστυνο-
µικό τµήµα την έγραψαν, λέγοντάς της «δώσε µας το SMS που
έστειλες για να έρθεις στην αστυνοµία». Την έδερνε ο άντρας
της! Υπάρχει καταγγελία επώνυµη. Την έχω εδώ. 

Άλλο πρόστιµο. Πήγε η µανούλα η κακοµοίρα στη Θέρµα, αν
δεν κάνω λάθος, να ανάψει ένα κερί στην κόρη της δίπλα στο
σπίτι. Πρόστιµο, επειδή άναψε κερί στον τάφο του παιδιού της!
Αυτά είναι απίστευτα. 

Πήγε ο παππούλης στη Ζάκυνθο, αν δεν κάνω λάθος, για να
πάρει τη σύνταξή από την τράπεζα και του έγραψε ο διοικητής
Ζακύνθου πρόστιµο 300 ευρώ, γιατί -λέει- φορούσε τη µάσκα
κάτω από τη µύτη, κύριε συνάδελφε, όταν 360 ευρώ είναι η σύν-
ταξή του, του ΟΓΑ. Και έκλαιγε στο πεζοδρόµιο. 

Θα µου πείτε «ναι, ναι, ναι». Δώστε εντολή να κάνουν τη δου-
λειά τους, αλλά µην πιάνουν µόνο τον Γιώργο και τον Νίκο. Ας
πιάσουν και τον Ιµπραήµ και τη Φατιµέ, µην κυνηγάνε µόνο τους
Έλληνες! 

Επίσης, το πρόστιµο στον συνταξιούχο αγρότη στην Ηλεία,
που πήγε να πάρει τη σύνταξη, ήταν δύο επί 300 ευρώ. Δηλαδή,
600 ευρώ. Τι να πω; Δεν ξέρω. 

Κλείνοντας, λοιπόν, επειδή κάνατε λάθη, θα πω κάτι το οποίο,
κύριε Λοβέρδο, θα το έχουµε τα επόµενα χρόνια. 

Ο κορωνοϊός θα περάσει, παιδιά. Είναι δεδοµένο. Θα παλέψει
και η Κυβέρνηση, θα βοηθήσουν και οι υπόλοιποι, θα περάσει κά-
ποια στιγµή. Βγαίνει, όµως, ο κ. Σκυλακάκης και λέει -καµπανάκι
για όλους είναι αυτό, Υπουργός της Κυβέρνησης είναι- το εξής:
Κάθε ευρώ που ξοδεύουµε σήµερα, είναι φόροι και δάνεια που
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θα πληρώσουν οι αυριανοί Έλληνες. Κρατήστε το αυτό. Κάθε
ευρώ! Αυτό τι σηµαίνει; Ενάµιση χρόνο τώρα η Κυβέρνηση δεν
έχει κάνει τίποτα συγκεκριµένο για να παράγει πλούτο η Ελλάδα.
Κλείνουν και τα ξενοδοχεία. 

Η «TUI» σας πλήρωσε, κύριε συνάδελφε; Όχι ε; Ακόµα παίρνει
τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός. Η «TUI», που εκβίασε την ελληνική
Κυβέρνηση, έβγαλε από µέσα την παράγραφο της υποχρέωσης
του ελέγχου για τον COVID -το έκανε- και τώρα δεν πληρώνει.
Αυτή είναι η ελληνική Κυβέρνηση. Αντί να στείλει τον Υπουργό
Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονοµικών να πιέσει την «TUI», να
πιέσει τη Γερµανία, τίποτα. Η Γερµανία, όµως, δίνει λεφτά στην
«TUI» κρατική επιχορήγηση. Το κάνει και αυτό. 

Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους
κατά την περίοδο του lockdown. Ο Πρόεδρος του Εµπορικού
Συλλόγου Αθηνών στέλνει οργισµένη επιστολή, στην οποία ανα-
φέρει ότι δεν προβλέφθηκε τίποτα για τις πληττόµενες επιχειρή-
σεις χονδρικού εµπορίου. 

Επίσης, ο Πρωθυπουργός της χώρας -ακούστε, εδώ είναι το
δυσάρεστο- λέει ότι δίνει στους µακροχρόνια άνεργους ένα επί-
δοµα, 400 ευρώ για επτά µήνες. Ωραία. Εδώ, όµως, δεν λέει την
αλήθεια. Δεν το δίνει σε όλους. Δηλαδή, κάνει αλχηµείες, τρικ
λογιστικά. Μου θυµίζει έναν λογιστάκο της συµφοράς, ο οποίος
µε τρικ επιχειρεί να κάνει το κρέας - ψάρι. Δεν γίνεται. 

Ακόµη, θα πρέπει να δείτε λίγο τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, οι
οποίοι έχουν µείνει, κύριε Λιβανέ, µήνες άνεργοι. Δεν παίρνουν
χρήµατα από το ταµείο ανεργίας. Μέχρι τον Απρίλιο δεν θα πά-
ρουν τίποτα. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; Πώς θα ζήσουν
αυτοί οι άνθρωποι; 

Υπάρχει πρόβληµα στην ελληνική κοινωνία, το οποίο θα βρού-
µε µπροστά µας τους επόµενους µήνες. Το χειρότερο έρχεται.
Δεν ήρθε. Θα έρθει και ένα τρίτο lockdown, απ’ ό,τι φαίνεται,
στους επόµενους µήνες, αλλά όταν τελειώσει ο κορωνοϊός, θα
αφεθεί πίσω καµένη γη, πραγµατικά καµένη γη, πολύ άσχηµα κα-
µένη γη και δεν ξέρω αν θα µαζεύεται αυτό. 

Επίσης, ελέγξτε τις τράπεζες. Έχω καταγγελίες ότι έχουν αυ-
ξήσει τις συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κατά 1
ή 1,5 ευρώ. Είναι χθεσινή επώνυµη καταγγελία. Πήραν χαµπάρι
ότι τώρα δεν βγαίνει έξω ο κόσµος και έβαλαν 1 ευρώ πάνω σε
κάθε συναλλαγή. Το έχω µπροστά µου. Είναι πράγµατα αυτά;
Πού είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο λαλίστατος κ. Γεωργιάδης;
Κάθε τράπεζα χρεώνει 1 ευρώ παραπάνω σε ηλεκτρονική συναλ-
λαγή. Γιατί; Τώρα; Με τέτοια κρίση; 

Για να καταλάβετε τα λάθη που κάνετε -και κλείνω εδώ- έχω
µπροστά µου τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως. Ακούστε. Τα 6,2 δισεκατοµµύρια ευρώ αντί να δοθούν
σε ξενοδοχεία, σε ανθρώπους παραγωγής πλούτου -όχι µόνο ξε-
νοδοχεία, παραγωγή πλούτου- που τα δίνετε; Τα δίνετε στα
φουρφουράκια, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σε ανεµο-
γεννήτριες, σε φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, για να καταλάβετε, της
µάνας ελληνικής γης, της µητέρας ελληνικής γης που µπορεί να
καρπίσει και να δώσει υπεραξία, της βάζετε σίδερα, πασσάλους
φωτοβολταϊκών, ανεµογεννήτριες και τσιµέντο για να µην καρ-
πίσουν ποτέ.

Κάνετε λάθη! Κάνετε λάθη τραγικά! Σας τα λέω, γιατί θέλω να
κάνω εποικοδοµητική αντιπολίτευση και όχι αντιπολίτευση του
συρµού. 

Κλείνοντας, να πω το εξής: Εταιρεία στο Κιλκίς κατασκευάζει
drones, κύριε Γεωργαντά. Γιατί, ρε παιδί µου, δεν παίρνετε τον
Πρωθυπουργό παραµάσχαλα, κύριε Γεωργαντά, να πάτε στην
εταιρεία; Θα το κάνετε. Από τον Ιούλιο το λέω, Υπουργέ µου.
Πάρε από το χεράκι τον Πρωθυπουργό και πήγαινέ τον στα
drones. Γιατί αυτό το drone, που δεν έχει σχέση µε το άλλο drone
που εσείς χρηµατοδοτείτε -όχι εσείς, η Κυβέρνησή σας- µπορεί
να φέρει και πυραύλους. Το συγκεκριµένο drones στο Κιλκίς, που
το κατασκευάζει η εταιρεία µε ευρωπαϊκά δεδοµένα, το Εργα-
στήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλοµηχανών του ΑΠΘ, µπο-
ρεί να φέρει και πυραύλους. Το άλλο, που λέτε εσείς, δεν θα
φέρει πυραύλους. Κάµερες έχει µόνο για να βλέπει τι κάνει ο εχ-
θρός. Θέλουµε πυραύλους. Σας τα λέω. Είναι προτάσεις που τις
έχουµε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Θα πω και το εξής, για να το ξεκαθαρίσουµε: Κύριε Γεωργα-

ντά, κύριε Βεσυρόπουλε, είστε Μακεδόνες. Κύριε Αναστασιάδη,
είστε και εσείς. Εγώ δεν ξέρω πώς θα ένιωθα αν έβγαινε ο Ζάεφ
και έλεγε ευθέως ότι η Βουλγαρία αντιδρά στην είσοδό της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ελλάς µας στήριξε. Και η Βουλγαρία
αντιδρά, γιατί δεν αναγνωρίζει µακεδονική εθνότητα και µακεδο-
νικό έθνος. Ελπίζω, προσεύχοµαι και θα ανάψω εγώ µια λαµπάδα
µεγάλη, ίσα µε το µπόι του Μπορισόφ, που είναι 1,90, ντουλάπα,
στο Άγιο Όρος να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί απαγορεύει
στους Σκοπιανούς να έχουν το όνοµα Μακεδονία. Εσείς, όµως,
συνεχίζετε να το επιτρέπετε. Δυστυχώς! 

Μια εξεταστική ζητήσαµε για να δούµε τι έγινε µε τον κ. Κοτζιά
και πώς υπογράψαµε και δεν την κάνατε. Μια δεύτερη εξετα-
στική ζητήσαµε για τα 100 δισεκατοµµύρια που χάθηκαν επί δια-
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και δεν την κάνατε. Προεκλογικά λέγατε
ότι χάσαµε 100 δισεκατοµµύρια από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάντε µία εξε-
ταστική. Δεν την κάνετε.

Και διαβάζω τι είπε ο Ζάεφ χθες. Ακούστε. «Αφήνουµε στο πα-
ρελθόν τις αποµονώσεις, γιατί ξέρουµε ότι το µακεδονικό µέλλον
είναι ευρωπαϊκό. Θα ενταχθούµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Μα-
κεδόνες που µιλούν µακεδονικά».

Αυτά τα ολίγα θα πω. Είχα να πω πολλά περισσότερα, αλλά
σας αφήνω, ειλικρινά, να αναλογιστείτε, να προβληµατιστείτε,
χωρίς διάθεση αντιπολιτευτική, αλλά µε διάθεση εποικοδοµητι-
κής κριτικής, για να βελτιώσετε αυτά που κάνετε, γιατί κάνετε
τραγικά λάθη. Και τα τραγικά λάθη όταν φύγετε από την κυβέρ-
νηση, δεν θα τα πληρώσετε εσείς, αλλά ο ελληνικός λαός. Και
εµείς υπηρετούµε µόνο αυτόν και κανέναν άλλον! Ούτε ολιγάρ-
χες που έχουν διυλιστήρια, ούτε λαθρέµπορους, ούτε εµπόρους,
ούτε µιντιάρχες. Θέλει προσοχή.

(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριά-
κος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµ-
µατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βου-
λής)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι, πριν συνεχίσουµε, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντο-
λογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής
αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά
Βουλευτών.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία είχε ζητήσει τον λόγο για δύο λεπτά µετά την τοποθέ-
τηση του κ. Γεωργαντά, προκειµένου µάλλον να ρωτήσει κάτι τον
κύριο Υπουργό.

Ορίστε, κύριε Κάτση, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που µου δίνετε

τον λόγο, γιατί, πραγµατικά, η τροπολογία για τα ΕΛΤΑ επί της
ουσίας αποτελεί ένα έξτρα νοµοσχέδιο µέσα στο νοµοσχέδιο
που συζητείται µε τη διαδικασία που έχει εισαχθεί στη Βουλή και
αφορά το λαθρεµπόριο. Άρα, εκµεταλλεύοµαι το γεγονός ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να κάνω ένα σχόλιο στην τοπο-
θέτηση του Υφυπουργού και να κάνω την κύρια τοποθέτησή µου
µετά την οµιλία του Υπουργού.

Κύριε Γεωργαντά, σας άκουσα λίγο νωρίτερα να θέτετε ένα
επίπλαστο δίληµµα στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε όσους µας
ακούνε, στην ελληνική κοινωνία, για το αν πρέπει να συµφωνή-
σουµε να στηριχθεί η αποζηµίωση της καθολικής υπηρεσίας στα
ΕΛΤΑ, για να είναι πάροχος καθολικής υπηρεσίας, για τα έτη
2013 έως 2020. Όµως, αποκρύπτετε το γεγονός, ότι η τροπολο-
γία που φέρνετε, δεν αφορά την αποζηµίωση της καθολικής υπη-
ρεσίας, την οποία θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε για λόγους
πανδηµίας, εξαιτίας του ότι έχουν αρθεί οι περιορισµοί από την
Κοµισιόν για τις κρατικές ενισχύσεις, εξαιτίας του γεγονότος ότι
λήγει ο χρόνος και για µία ακόµη σειρά από λόγους. Όµως, δεν
φέρνετε µόνο αυτό.

Η τροπολογία είναι ένα πλήρες σχέδιο αναδιάρθρωσης των
ΕΛΤΑ. Επί της ουσίας το κάνετε ένα ιδιωτικό µαγαζί, γιατί το εξαι-
ρείτε από τον νόµο των δηµοσίων συµβάσεων, κάνετε προσλή-
ψεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου και αορίστου χρόνου παρα-
κάµπτοντας το ΑΣΕΠ, µε ασφυκτικές προθεσµίες, µε ό,τι γου-
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στάρει η διοίκηση, αλλάζετε πλήρως τις εργασιακές σχέσεις κ.
ο. κ.. 

Αυτή είναι η ουσία της τροπολογίας και δεν είναι µόνο η καθο-
λική, όπως επίπλαστα θέσατε αυτό το δίληµµα στο ελληνικό Κοι-
νοβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο.

Δεύτερον, έχω να σας πω -επειδή είπατε ότι η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ έχει µεγάλη ευθύνη για την κατάσταση που παραλάβατε
εσείς στα ΕΛΤΑ- ότι εσείς προσωπικά, κύριε Γεωργαντά, ήσα-
σταν Υφυπουργός ή Υπουργός -δεν θυµάµαι- της κυβέρνησης
Σαµαρά, όπου η κυβέρνηση εκείνη τότε, εκείνη την περίοδο, δεν
είχε αποζηµιώσει για κανένα έτος την καθολική υπηρεσία στα
ΕΛΤΑ. Η αποζηµίωση της καθολικής υπηρεσίας για τα ΕΛΤΑ
µέχρι το 2018 -ακόµη και για τα έτη που κυβερνήσατε εσείς µε
την κυβέρνηση Σαµαρά- έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και δόθηκαν 90 εκα-
τοµµύρια για τα έτη από το 2013 έως το 2018. 

Και επειδή αναρωτηθήκατε για το γεγονός αν υπήρξαν παρα-
κρατήσεις για τη ΔΕΗ, έχω να σας ρωτήσω εγώ, κύριε Γεωρ-
γαντά, το εξής: Αφού έγιναν απαιτητά και, τελικά, έχει πληρωθεί
η ΔΕΗ, τι ακριβώς µας χρεώνετε;

Ταυτόχρονα, έχω να σας ρωτήσω και το εξής: Μήπως η δικιά
σας διοίκηση, επί δικών σας ηµερών, κάνει παρακρατήσεις και
δεν καταβάλλει τις αποζηµιώσεις στον ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστι-
κές εισφορές των εργαζοµένων;

Θέλω να µας απαντήσετε υπεύθυνα, γιατί οι εργαζόµενοι γνω-
ρίζουν πολύ καλά τι ακριβώς συµβαίνει στα ΕΛΤΑ.

Και ένα τελευταίο σχόλιο: Αν θέλετε να µας πείτε ότι εσείς κό-
πτεστε να στηρίξετε και να κρατήσετε υπό δηµόσιο έλεγχο τα
ΕΛΤΑ και θέλετε να εξυγιάνετε, εν πάση περιπτώσει, την εται-
ρεία, για να γίνει ανταγωνιστική εταιρεία προς τον ιδιωτικό τοµέα
που δραστηριοποιείται, δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω εκτός
από τα πεπραγµένα σας. Τι κάνατε εν µέσω πανδηµίας, κύριε Γε-
ωργαντά, τη στιγµή που το δέµα έχει αυξήσει κατακόρυφα τη ζή-
τηση; Έχετε πριµοδοτήσει µε επιχορήγηση, να µπαίνουν, δηλα-
δή, στην επιστρεπτέα προκαταβολή, οι ανταγωνιστές ιδιώτες των
ΕΛΤΑ, που έχουν παρουσιάσει υπερκέρδη αυτήν την περίοδο -
εσείς το κάνατε ως κυβέρνηση- και τους δώσατε και το δικαίωµα
να µειώσουν και τις δαπάνες για την ενοικίαση στο δίκτυο των
καταστηµάτων τους.

Άρα, το ποιος εξυπηρετεί τα ιδιωτικά συµφέροντα και ποιος
είναι ο σκοπός σας, θα τα αναφέρω στην οµιλία µου. Είναι, όµως,
προφανές και σαφές στον ελληνικό λαό.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, κύριε

Γεωργαντά, έχετε τον λόγο για να δώσετε απαντήσεις στα ερω-
τήµατα που σας τέθηκαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης): Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.

Πραγµατικά δεν µπορώ να κατανοήσω τον συνάδελφο σε
σχέση ειδικά µε το τελευταίο θέµα που έθεσε για την επιστρε-
πτέα προκαταβολή. Οι κανόνες για την επιστρεπτέα προκατα-
βολή είναι οριζόντιοι, είναι συγκεκριµένοι, είναι δεσµευτικοί και
αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί
το αναφέρει.

Σε σχέση µε τις προσλήψεις, κύριε συνάδελφε, διαβάσατε
πάρα πολύ καλά φαντάζοµαι ότι και η αξιολόγηση της όποιας
προκήρυξης και βεβαίως οι πίνακες στη συνέχεια επιτυχόντων
γίνονται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ, όπως πρέπει
να γίνονται και όπως γίνονται σε όλες τις εταιρείες του ελληνικού
δηµοσίου. Απολύτως ξεκάθαρα! 

Βεβαίως, ο κόσµος περιµένει να ακούσει και απαντήσεις επί
άλλων ζητηµάτων. Όταν το µισθολογικό κόστος µιας εταιρείας
είναι το 67% µε 70% των συνολικών εσόδων, µπορεί αυτή η εται-
ρεία να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι; Δεν πρέπει µε έναν άµεσο,
γρήγορο τρόπο να γίνουν εκείνες οι διαρθρωτικές κινήσεις που
θα επιτρέψουν να είναι ανταγωνιστική, να είναι λειτουργική, αλλά
συγχρόνως να είναι και βιώσιµη; 

Με βάση τον σχεδιασµό µας εµείς θέλουµε µετά από δύο χρό-
νια να είναι κερδοφόρα τα ΕΛΤΑ και θα επιχειρήσουµε να είναι
κερδοφόρα. Και σε πολύ δύσκολες συνθήκες καταφέραµε τα 7
εκατοµµύρια ευρώ έλλειµµα το µήνα για τα ΕΛΤΑ, αυτή τη στιγµή
να είναι 4,7 εκατοµµύρια ευρώ. 

Εσείς τι µας λέτε; Να διατηρήσουµε το µισθολογικό κόστος,
να διατηρήσουµε τον αριθµό των εργαζοµένων που είναι πλεο-
νάζον. Όµως, δίνουµε σε αυτό το προσωπικό τη δυνατότητα των
µετατάξεων, δεν το αφήνουµε. Του δίνουµε τη δυνατότητα των
µετακινήσεων, του δίνουµε τη δυνατότητα της εθελούσιας εξό-
δου. Αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει ευέλικτο το σχήµα, να
µπορέσει να λειτουργήσει στην αγορά -έτσι όπως έχει διαµορ-
φωθεί αυτή τη στιγµή- µε έναν ανταγωνιστικό τρόπο και να µπο-
ρέσει τελικά να παραµείνει η ταχυδροµική υπηρεσία –αυτός είναι
ο στόχος µας- ποιοτική, άµεση, γρήγορη σε όλη την ελληνική επι-
κράτεια και αυτό θα το καταφέρουµε. 

Και όποιος θέλει, σήµερα µπορεί να συµπράξει και να ενισχύ-
σει αυτή την προσπάθεια µας. Όλα τα άλλα ουσιαστικά δεν απαν-
τούν στα µεγάλα ερωτήµατα των προβληµάτων των ΕΛΤΑ. Να
ακούσω προτάσεις συγκεκριµένες. Δεν ακούω προτάσεις, δεν
ακούω τι άλλο πρέπει να γίνει. Απλά λέτε: «γιατί το φέρατε έτσι;».
Πώς να το φέρναµε; Πότε να το φέρναµε; Υπάρχουν επείγουσες
καταστάσεις –τις καταλαβαίνετε- και υπάρχει µια διαµορφωµένη
κατάσταση που τη γνωρίζουµε όλοι. Να ακούσω άλλες προτά-
σεις! Δεν έχω ακούσει καµµία από το πρωί!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο για µια διευκρίνιση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Βε-
συρόπουλος και µετά έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Λιβανός.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κάνω πάνω από ένα λεπτό να
διευκρινίσω ως αρµόδιος Υφυπουργός για την επιστρεπτέα προ-
καταβολή.

Δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι όλες οι επι-
χειρήσεις –όπως είπε ο κύριος Υφυπουργός-, αλλά κριτήριο υπα-
γωγής και δικαιούχος της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι η
µείωση τζίρου. Είναι βασική προϋπόθεση. 

Άρα, δεν µπορεί να έχεις υπερκέρδη και ταυτόχρονα να παίρ-
νεις χρήµατα από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Για να πάρεις
χρήµατα από την επιστρεπτέα προκαταβολή, να είσαι δικαιού-
χος, πρέπει να έχεις µείωση τζίρου, άρα πρέπει να έχεις µει-
ωµένα ακαθάριστα έσοδα. 

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστού-

µε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο για

µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κοιτάξτε, κύριε Κά-

τση, το πινγκ πονγκ δεν βοηθάει.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Να ακουστούν τα επιχειρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, µόνο ο κ. Λιβα-

νός, γιατί µου διαµαρτύρονται οι συνάδελφοι που είναι συνδεδε-
µένοι, αλλά και οι εντός της Αιθούσης, αλλά εγώ δεν θέλω να πω.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Είµαι µόνος µου και παλεύω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας δόθηκαν απαν-

τήσεις. Εγώ άκουσα τα ερωτήµατά σας. Μπορεί να µην σας ικα-
νοποιούν. Δεν σηµαίνει ότι υπάρχει αντίλογος.

Τον λόγο έχει ο κ. Λιβανός.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Μισό λεπτό ζήτησα. Μην κρίνετε το περιε-

χόµενο της αντιµαχίας µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λιβανέ, τον α-

φήνετε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι, ένα

λεπτό, γιατί θέλω να πω και κάτι προς τον κ. Κάτση. Υπάρχει µια
διαδικασία. Οι Υπουργοί θα είναι εδώ, όταν θα έχετε την οµιλία
σας. Γιατί εσείς είπατε να κάνετε µια ερώτηση και κάνατε ολό-
κληρη τοποθέτηση πριν. 

Εγώ αντιλαµβάνοµαι ποια είναι η τοποθέτησή σας. Η τοποθέ-
τησή σας είναι -ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, όχι προσωπικά- ότι θέλετε να
δοθούν χρήµατα αυτή τη στιγµή για τα ΕΛΤΑ, πλην όµως αυτά
να πέσουν όπως όλα τα προηγούµενα στο κενό, να µην αναδιαρ-
θρωθεί η εταιρεία, να µην έχει ένα σχέδιο το οποίο µπορεί να λει-
τουργήσει, να παράγει κέρδη και να είναι µια λειτουργική εται-
ρεία που να κάνει αυτή την δουλειά που όλοι θέλουµε.
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Αυτό όµως νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, θα έχει ο Κοινοβουλευτι-
κός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τη δυνατότητα να το αναπτύξει
στην οµιλία του, έτσι ώστε και οι συνάδελφοι οι οποίοι περιµέ-
νουν στις οθόνες τους να κάνουν τις τοποθετήσεις τους κι εµείς
να µπορούµε να κάνουµε µια συνολική πολιτική συζήτηση εδώ
και όχι ανταλλαγές πυροτεχνηµάτων, τα οποία δεν συνεισφέ-
ρουν. 

Και κλείνοντας θέλω να πω ότι περιµένουµε στην οµιλία σας
εκτός από τις «φωτοβολίδες», να µας πείτε και το πρόγραµµα
που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για τα ΕΛΤΑ.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κύριε Κάτση. Δεν

υπάρχει προσωπικό.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Πώς δεν υπάρχει; Έκανε λαθροχειρία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακούστε κάτι. Προ-

σωπικό ξέρω εγώ τι σηµαίνει. Εγώ το κρίνω. Προσωπικό θέµα
δεν υπήρξε.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Να το εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εσείς λέτε αυτό, η

πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας λέει άλλο, το ΚΚΕ άλλο. Δεν υ-
πάρχει προσωπικό. Διαµαρτύρονται οι συνάδελφοι. Σας έδωσα
τον λόγο για να διευκρινίσετε –εάν έχετε- κάποια πράγµατα από
τον Υπουργό κ. Γεωργαντά

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Να διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρ’ όλα αυτά δό-

θηκε και συµπληρωµατική επεξήγηση ως προς την επιστρεπτέα
προκαταβολή και από τον αρµόδιο Υπουργό, κ. Βεσυρόπουλο.
Εδώ κλείνουµε.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Είναι λάθος αυτό που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μου έχουν διαµαρτυ-

ρηθεί –δεν θέλω να πω- και εντός της Αιθούσης. Και όσοι είναι
απ’ έξω οι οποίοι περιµένουν. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε το δικαίω-

µα, κύριε Κάτση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ούτε να δικαιολογήσω το προσωπικό δεν

µε αφήνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εγώ κρίνω εάν υπάρ-

χει προσωπικό. Έκρινα ότι δεν υπάρχει. 
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Για ποιο λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όταν ο Πρόεδρος

κρίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό, δεν σας δίνει τον λόγο για να
αιτιολογήσετε σε τι έγκειται το προσωπικό. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Είναι προφανές αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να σας πω και κάτι;

Επειδή εγώ δεν παρακολουθώ στατικά, αλλά δυναµικά, -είµαστε
και των θετικών επιστηµών- τη συζήτηση, υπάρχουν θέσεις και
θέσεις. Δεν σηµαίνει ότι όταν διαφωνούµε, είναι προσωπικά θέ-
µατα. Θα αναπτύξετε όλα σας τα επιχειρήµατα στην κανονική
σας τοποθέτηση.

Τον λόγο έχει ο κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, ο συνάδελφος
από τη Νέα Δηµοκρατία. Μας περιµένει από την αρχή στην οθό-
νη προκειµένου να πάρει τον λόγο. Αµέσως µετά είναι η κ. Κυ-
ριακή Μάλαµα.

Ορίστε, κύριε Κωνσταντινίδη, για επτά λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: …(Δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν σας ακούµε κα-

λά. Μας ακούτε; Δεν ακούγεστε, κύριε Κωνσταντινίδη. Μήπως
έχετε κλειστό το µικρόφωνο; Για κάντε την προσπάθεια. Δεν
ακούγεστε καθόλου.

Θα συνδεθούµε µε την κ. Μάλαµα, να µην χάνεται ο χρόνος
και προσπαθήστε να διορθώσετε την επικοινωνία σας.

Ορίστε, κυρία Μάλαµα έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σή-

µερα δεν εισάγει κάποια ρηξικέλευθη καινοτοµία στη µάχη ενάν-
τια στη λαθρεµπορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς
φόρους κατανάλωσης. Δεν αποτελεί µε άλλα λόγια το µαγικό
κλειδί για την πάταξη της λαθρεµπορίας καυσίµων, καπνικών
προϊόντων και άλλων. 

Όπως εύστοχα τόνισε και ο εισηγητής µας στην επεξεργασία

του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, ορι-
σµένοι Υπουργοί Οικονοµικών έχουν πραγµατικά την τάση να πι-
στεύουν ότι η ιστορία του Υπουργείου τους ξεκινάει από την
θητεία τους και έπειτα. Δεν είναι όµως έτσι.

Προφανώς, όλοι µας συµφωνούµε στο στόχο της πάταξης του
λαθρεµπορίου στα προϊόντα καυσίµων, αλκοολούχα ποτά και κα-
πνικά προϊόντα. Με το παρόν νοµοσχέδιο, όµως, δεν εισάγεται
κάποια νέα µέθοδος, κάποια νέα στρατηγική.

Αντίθετα, γίνεται µια αναδιάταξη των υφιστάµενων δυνάµεων
στη βάση προηγούµενων ρυθµίσεων και βέβαια χωρίς να δια-
σφαλίζεται το µείζον. Δεν ακούσαµε, δηλαδή, τίποτα για την ενί-
σχυση των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού των υπηρεσιών
που βρίσκονται κάθε µέρα στο πεζοδρόµιο και παλεύουν ενάντια
στο λαθρεµπόριο είτε αυτό αφορά στα τελωνεία είτε αφορά
στους ελέγχους των µηχανικών είτε αφορά στην εποπτεία της
εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ένα δεύτερο ζήτηµα που θα πρέπει να τονιστεί, είναι η στό-
χευση των ελέγχων. Το βασικό ζητούµενο είναι η πάταξη αυτών
που δηµιουργούν το λαθρεµπόριο, δηλαδή η πάταξη του λα-
θρεµπορίου στην πηγή του κυριολεκτικά. Πολλές φορές, για επι-
κοινωνιακούς κυρίως λόγους, βλέπουµε την Κυβέρνηση αυτή να
υπερπροβάλει το κυνήγι των µικρών της λαθρεµπορίας, αλλά να
µην επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα στους µεγάλους παί-
κτες του λαθρεµπορίου.

Το ζήτηµα, λοιπόν, δεν είναι να χαϊδέψουµε αυτιά, ούτε να δη-
µιουργήσουµε επικοινωνιακές καταστάσεις, αλλά να προστατέ-
ψουµε τη δηµόσια υγεία, να φέρουµε έσοδα στα ταµεία και
κυρίως να σπάσουµε τα µεγάλα καρτέλ του λαθρεµπορίου.

Κατά συνέπεια, µας προβληµατίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η
παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών δεν εµπιστεύεται
την αυτονοµία του συντονιστικού επιχειρησιακού κέντρου. Δη-
λαδή, δεν καταλαβαίνουµε γιατί θα πρέπει να γίνει το συγκεκρι-
µένο όργανο υπουργοκεντρικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης
οι συγκεκριµένες ελεγκτικές λειτουργίες έχουν εδώ και χρόνια
αυτονοµηθεί από την εκάστοτε πολιτική σφαίρα. Εσείς µε τις
συγκεχυµένες προβλέψεις µάς γυρνάτε κυριολεκτικά πίσω. 

Συνεπώς, δεν αρκεί µια γενικότερη ρητορική περί της πάταξης
της λαθρεµπορίας. Απαιτείται θεσµική και επιχειρησιακή ενδυ-
νάµωση. Απαιτείται ανεξαρτησία στο έργο των ελεγκτικών αρχών
και ενίσχυση σε πόρους και µέσα. Συµβαίνει αυτό µε το παρόν
νοµοσχέδιο; Η άποψή µας είναι πως όχι, δεν συµβαίνει. Θα έρθει
η ώρα της αποτίµησης και θα έχουµε την ευκαιρία να επανέλ-
θουµε.

Επίσης, είναι σηµαντικό να σκεφθούµε και µια άλλη διάσταση
σε ό,τι αφορά στα ενεργειακά προϊόντα µε ειδικό φόρο κατανά-
λωσης. Η Ελλάδα ανέκαθεν βίωνε το πρόβληµα της ενεργειακής
φτώχειας και όπως πάντοτε το κράτος φορολογούσε –ή καλύ-
τερα υπερφορολογούσε- τα καύσιµα για θέρµανση και συνεχίζει
να τα υπερφορολογεί. 

Σήµερα η χώρα βρίσκεται σε lockdown. Οι πολίτες δεν έχουν
χρήµατα για να ζεσταθούν, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Είναι
οι άνθρωποι που κυριολεκτικά παγώνουν. Εάν πάτε στο Νεοχώρι
της Χαλκιδικής ή στον Πολύγυρο ή στην Αρναία Χαλκιδικής ή
στον Άγιο Πρόδροµο, θα διαπιστώσετε ότι η κατανάλωση του πε-
τρελαίου θέρµανσης είναι αναγκαία για τουλάχιστον οκτώ µήνες
κάθε χρόνο.

Εµείς λέµε ότι πρέπει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πε-
τρέλαιο θέρµανσης να µειωθεί και ταυτόχρονα να ενταχθούν
όλες οι περιοχές της Ελλάδας σε δίκτυο φυσικού αερίου, παράλ-
ληλα µε την παροχή γενναίων κινήτρων για την ενεργειακή ανα-
βάθµιση των οικιών και των επιχειρήσεων. 

Αυτή είναι µια άλλη άποψη της πάταξης της λαθρεµπορίας
καυσίµων την οποία δεν θα πρέπει να αγνοούµε. 

Ως προς τα υπόλοιπα ζητήµατα του νοµοσχεδίου και κατά
αρχάς σε ό,τι αφορά στο θέµα των τελών κυκλοφορίας των οχη-
µάτων: Είχατε υπογραµµίσει και είχατε προγραµµατίσει αυξή-
σεις, τις οποίες τώρα υπό το βάρος της κατάρρευσης της αγο-
ράς αυτοκινήτων αναγκάζεστε να πάρετε πίσω. 

Όµως, θα πρέπει να δούµε στην πράξη εάν µε τον νέο τρόπο
υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας πριµοδοτούνται και κά-
ποιοι µε µεγάλα ενεργοβόρα πολυτελή οχήµατα. Ως προς τους
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άλλους πολίτες, κατόχους αυτοκινήτων, θα περιµέναµε από την
Κυβέρνηση µια µέριµνα για το γεγονός ότι για το 2020 οι κάτοχοι
ΙΧ πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας για δώδεκα µήνες, αλλά η κυ-
κλοφορία απαγορεύτηκε λόγω της καραντίνας για τους τέσσερις
από αυτούς τους δώδεκα µήνες. Κοινώς ο κόσµος πλήρωσε τέλη
κυκλοφορίας, ενώ δεν µπορούσε να κυκλοφορήσει το αυτοκί-
νητό του. Πρόκειται για µια συλλογική φορολογική αδικία η οποία
δεν βοηθά στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης ανάµεσα στον πολίτη
και το κράτος.

Τέλος, έγινε µεγάλη συζήτηση για το αν οι ρυθµίσεις για τις
φοροαπαλλαγές σε όσους Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτε-
ρικό αποτελούν πραγµατικά κίνητρο ή όχι. Η δική µας άποψη
είναι ότι οι συγκεκριµένες φοροαπαλλαγές είναι πολύ περιορι-
σµένου εύρους και σε καµµία περίπτωση δεν πρόκειται να φέ-
ρουν τα αποτελέσµατα που όλοι θέλουµε. Επίσης, δηµιουργούν
και ένα αίσθηµα αδικίας σε όσους επέλεξαν να µη φύγουν, αλλά
να µείνουν στα δύσκολα χρόνια εδώ και να παλέψουν µε την
υπερφορολόγηση. 

Εµείς δεν θέλουµε διαφορετικές ταχύτητες φορολογικής µε-
ταχείρισης και αποσπασµατικές ρυθµίσεις. Ο στόχος µας είναι
να επιστρέψουν οι Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, οι για-
τροί µας, οι επιστήµονες, οι εργαζόµενοι, προσφέροντάς τους
ένα σταθερό και κυρίως δίκαιο φορολογικό περιβάλλον, αλλά σε
βάθος χρόνου, για να µπορέσουν οι άνθρωποι πραγµατικά να δη-
µιουργήσουν εδώ, στον τόπο τους µε την εµπειρία τους και τις
γνώσεις τους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στις δυο υπουργικές τρο-
πολογίες που κατατέθηκαν χθες. Προσπαθείτε να ιδιωτικοποι-
ήσετε τα ΕΛΤΑ µε µεθοδολογία λατινοαµερικάνικου τύπου. Σε
µια περίοδο που το ταχυδροµικό έργο αυξάνεται ραγδαία, εσείς
θέλετε να διαλύσετε τα ΕΛΤΑ για να µοιράσετε το πακέτο στους
ιδιώτες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κυρία
Μάλαµα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό ολοκλη-
ρώνω.

Δείχνετε την πόρτα της εξόδου σε δύο χιλιάδες εργαζόµενους
και υποβαθµίζετε αυτή την καθολική υπηρεσία. Με άλλα λόγια,
παραδίδετε το φιλέτο στους ιδιώτες, διαλύετε την εταιρεία και
κλείνετε τα µικρά καταστήµατα των ΕΛΤΑ στα χωριά, στην περι-
φέρεια γενικότερα.

Η δεύτερη τροπολογία σας αφορά στο πλαφόν στην τιµή των
τεστ για τον κορωνοϊό. Όµως, κάνετε πολύ λίγα πράγµατα και
πολύ αργά. Εµείς επαναλαµβάνουµε ότι τα τεστ πρέπει να είναι
δωρεάν και να γίνονται εκτεταµένα τεστ στην κοινότητα. Δεν κα-
ταλαβαίνουµε γιατί προτιµάτε την καραντίνα από την ιχνηλάτηση.
Κάντε τεστ τώρα, παντού και δωρεάν. Σας το λέµε εµείς και όλοι
οι άλλοι, επί δώδεκα µήνες. Κοινώς, ο κόσµος πλήρωσε τέλη κυ-
κλοφορίας, πλήρωσε τα τεστ του και όλοι οι υγειονοµικοί λει-
τουργοί και όλοι οι επιστήµονες σας λένε συνέχεια το ίδιο. 

Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστώ πολύ,

κυρία Μάλαµα.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Κωνσταντινίδη ξανά, αφού δοκι-

µάσουµε εάν ακούγεται, θα κάνω πάλι µια υπενθύµιση σε όλους
τους συναδέλφους είτε είναι παρόντες είτε µας ακούν. Πρέπει
να διαβάσουν όλοι –γιατί πάντα εγείρονται θέµατα- το άρθρο 68.
Προσωπικό θέµα είναι µόνο όταν υπάρχει υβριστική έκφραση ή
παραποίηση των λεγοµένων. 

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Όταν ρίχνει πυροτεχνήµατα, δεν είναι
προσωπικό;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εδώ δεν υπήρξε ούτε
κάτι υβριστικό ούτε παραποίηση. Αυτό το κρίνει ο Πρόεδρος από
τον Κανονισµό, αλλά εγώ θέλω να τον διαβάσω γιατί κάθε φορά
µου λέτε για «προσωπικό θέµα». Η διαφορετική πολιτική θέση
δεν είναι προσωπικό. 

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστούµε για τα µαθήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εγώ εκφράζω τη

θέση µου και ο άλλος τη δική του, κύριε Αλεξιάδη. Διαβάστε καλά
το άρθρο 68 και µετά εγώ θα είµαι διαθέσιµος. 

Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Μας ακούτε; 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: … (Δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν ακούγεστε καλά.

Ξεκινήστε και αν δούµε ότι δεν σας ακούµε θα σας ενηµερώ-
σουµε ότι δεν ακούµε. 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Με ακούτε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κωνσταντινίδη,

έχετε τον λόγο. 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: … (Δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δυστυχώς αν και

έχετε από το πρωί που σας βλέπω, δεν σας ακούµε µπορείτε να
κάνετε κάτι, γιατί είναι κρίµα, να µιλήσετε; Σας δίνω λίγο χρόνο
για να το προσπαθήσετε.

Προχωρούµε στον επόµενο οµιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Μα-
ραβέγια από τη Νέα Δηµοκρατία.

Κύριε Μαραβέγια, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά. Σας παρα-
καλώ να προσπαθήσετε να είστε µέσα στο χρόνο σας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
πολύ. Θα προσπαθήσω να είµαι µέσα στο χρόνο µου.

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αν-
τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την το-
ποθέτησή µου µε δυο λόγια για την ποιότητα της αντιπολίτευσης
που επιλέγει αυτούς τους δύσκολους µήνες να ασκήσει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. 

Προς επίρρωση του επιχειρήµατός µου περιγράφω την επί-
σκεψη του κ. Τσίπρα στο Γενικό Νοσοκοµείο της Δράµας και το
βίντεο κλιπ που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στα κοινωνικά δίκτυα. Οι στιγ-
µές είναι κρίσιµες και απαιτούν σοβαρότητα από όλους. Όµως,
αυτό δεν φαίνεται να το έχουν αντιληφθεί οι συνάδελφοι στον
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς προτίµησαν να εκµεταλλευτούν κοµµατικά την
έκτακτη κατάσταση στη βόρεια Ελλάδα µε την παραγωγή πε-
ρίεργων οδοιπορικών που θυµίζουν περισσότερο µεσηµεριανή
τηλεοπτική εκποµπή.

Ακούσαµε την υποβλητική µουσική υπόκρουση, είδαµε drones
να υπερίπτανται του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας για µέγιστο
σκηνοθετικό αποτέλεσµα και τον κ. Τσίπρα να κάθεται έξω από
το νοσοκοµείο, συζητώντας µε φίλους και µέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν-
τικείµενο αυτής της αυθόρµητης –υποτίθεται- κουβέντας ήταν
πώς θα περάσουµε από τα χειροκροτήµατα στα αιτήµατα του
προσωπικού του ΕΣΥ. Πήγε, λοιπόν, εκεί ο κ. Τσίπρας, όχι για να
προτείνει τις δικές του λύσεις, αλλά για να αφήσει τα χειροκρο-
τήµατα και να πάρει, όπως είπε, τα αιτήµατα των υγειονοµικών.

Μα, θα µου πείτε, είναι Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευ-
σης, δεν πρέπει να ακούει τους πολίτες και να µεταφέρει τις προ-
τάσεις τους; Αναρωτιέµαι, όµως, για το εξής: Κατά τη διάρκεια
µιας τόσο σοβαρής έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, όπως είναι η τω-
ρινή, είναι ο ρόλος οποιουδήποτε πολιτικού απλά να µεταφέρει
κλαδικά και περιφερειακά αιτήµατα; Δεν είναι ο ρόλος όλων
ηµών, όσων τουλάχιστον νιώθουµε υπεύθυνοι, να καταθέτουµε
επεξεργασµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
και να στηρίζουµε τις άµεσα υλοποιήσιµες ρεαλιστικές λύσεις
που δίνονται;

Στη χώρα µας, όµως, φαίνεται ότι θα περιµένουµε πάρα πολύ
για να δούµε εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µια
υπεύθυνη στάση σε σχέση µε τα µέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση
για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού. Τα δισεκατοµµύρια ευρώ
για τη στήριξη του ΕΣΥ και οι χιλιάδες νέες προσλήψεις για τη
στελέχωση των νοσοκοµείων που προώθησε το Υπουργείο Υ-
γείας είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ασήµαντα ψίχουλα και ζητά
αντ’ αυτών ένα νέο ΕΣΥ µε δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις και
7% του ΑΕΠ για την υγεία.

Και εδώ, όµως, συνεχίζει να πλειοδοτεί σε κάθε θετικό µέτρο
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί, βέβαια, δεν απαντάει κανείς
ότι δεν υπήρχαν φαεινές ιδέες κατά τη δική τους διακυβέρνηση.

Και ακόµα περισσότερο, αφού ισχυρίζονται ότι διέθεταν, θα
έπρεπε να είχαν δώσει το περίφηµο «µαξιλάρι των 37 δισεκατοµ-
µυρίων», αλλά αντιθέτως προτίµησαν να µην υλοποιήσουν τίποτα
οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ από όσα σήµερα διαφηµίζουν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να προχωρήσω, όµως και
στα του σηµερινού νοµοσχεδίου, οφείλω να διαπιστώσω πρώτα
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από όλα το προφανές, ότι πρόκειται για ένα συνεκτικό σύνολο
µέτρων καταπολέµησης του λαθρεµπορίου σε διάφορους τοµείς
εµπορίας και διακίνησης προϊόντων. Αφορά ένα πλέγµα τεχνι-
κών, διοικητικών και νοµικών παρεµβάσεων, προκειµένου να στα-
µατήσει η αιµορραγία του ελληνικού δηµοσίου, που χάνει πολύ-
τιµους πόρους από το λαθρεµπόριο, αλλά και η διάθεση στους
Έλληνες καταναλωτές προϊόντων επικίνδυνων για την υγεία
τους, χαµηλής ποιότητας και αµφίβολης αξίας.

Για να συνδέσω όλα τα παραπάνω µε την κατάσταση της δη-
µόσιας υγείας, στην οποία και προηγουµένως αναφέρθηκα, θα
εστιάσω στο Β’ Μέρος του παρόντος νοµοσχεδίου που αφορά
στην κύρωση του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνοµου
εµπορίου καπνού.

Πρόκειται συγκεκριµένα για το άρθρο 28 και την εφαρµογή
της σύµβασης - πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για
τον έλεγχο του καπνού και στη χώρα µας. Είναι ένα από εκείνα
τα πράγµατα στα οποία αναφέρθηκα πριν, που ξεκίνησε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ από το 2015, αλλά για άλλη µια φορά δεν µπόρεσε να ολο-
κληρώσει. Είχε µάλιστα συσταθεί τότε διυπουργική επιτροπή µε
τη συµµετοχή των Υπουργείων Οικονοµικών και Υγείας για την
κύρωση του Πρωτοκόλλου που συζητούµε σήµερα, αλλά, όπως
είναι φανερό, τα πέντε χρόνια διακυβέρνησης δεν έφτασαν.

Κύριε Πρόεδρε, ευτυχώς, αυτή η ολιγωρία πλέον ανήκει στο
παρελθόν. Και ερχόµαστε σήµερα µεταξύ άλλων να κυρώσουµε
το εν λόγω εκτελεστικό πρωτόκολλο που απορρέει από το άρθρο
15 της σύµβασης - πλαισίου του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας, αναφορικά µε τη µείωση κάθε µορφής παράνοµου εµπο-
ρίου καπνικών προϊόντων. Σε αυτό αναγνωρίζεται ότι το παρά-
νοµο εµπόριο των προϊόντων καπνού υπονοµεύει την εθνική
οικονοµία, δηµιουργώντας µεγάλες απώλειες εσόδων και ταυτό-
χρονα, επηρεάζει δυσµενώς την ασφάλεια της κοινωνίας µας και
τους στόχους για την υγεία, ιδιαίτερα σε σχέση µε τους νέους
ανθρώπους, τους φτωχότερους συµπολίτες µας και τις πλέον
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.

Από την ιατρική ιδιότητα, δυστυχώς, βλέπω καθηµερινά την
επίπτωση αυτού του φαινοµένου σε καπνιστές ασθενείς διαχρο-
νικά, αλλά και πολύ περισσότερο τώρα, τον καιρό της πανδηµίας.
Οι διαρκώς αυξανόµενοι κίνδυνοι για εµφάνιση καρκίνου, χρό-
νιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας και άλλων παθήσεων που
βλέπουµε ότι συνεισφέρουν στην παρατηρούµενη συνοσηρό-
τητα πολλαπλασιάζονται εξαιτίας των λαθραίων καπνικών προ-
ϊόντων. Πρόκειται στην πιο συνηθισµένη περίπτωση για τσιγάρα
µε πλήθος επικίνδυνων ή άσχετων προσµίξεων που καθιστούν
την ιχνηλασιµότητά τους αδύνατη.

Ως προς αυτή την κατεύθυνση, η πρόσφατη λειτουργία και στη
χώρα µας του Πανευρωπαϊκού Συστήµατος Παρακολούθησης
και Εντοπισµού Καπνικών Προϊόντων δίνει ακριβώς τη δυνατό-
τητα να ιχνηλατούνται πιο εύκολα όλα τα προϊόντα που διακι-
νούνται και µέσω της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διασφαλίζοντας έτσι ότι αυτά πληρούν τις βασικές προδιαγρα-
φές ασφαλείας.

Παρ’ όλα αυτά, τα προϊόντα καπνού, δυστυχώς, εξακολουθούν
να αποτελούν τη µεγαλύτερη αποφευκτή αιτία πρόωρου θανά-
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στη χώρα µας.

Είναι, εποµένως, πολύ σηµαντικό ότι µε την κύρωση του εν
λόγω πρωτοκόλλου και η Ελλάδα θα µπει στην οµάδα των κρα-
τών εκείνων που επιβάλλουν αυστηρότερους ελέγχους στη διά-
θεση και διακίνηση λαθραίων και επικίνδυνων προϊόντων για τη
δηµόσια υγεία.

Η πιο σηµαντική, όµως, από όλες τις σχετικές παρεµβάσεις
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, σηµαντικότερη -θα µου
επιτρέψετε να πω- ακόµα και από αυτή την απαγόρευση του κα-
πνίσµατος σε κλειστούς και κοινόχρηστους χώρους, είναι η έν-
ταξη του προγράµµατος πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» του
Υπουργείου Υγείας στις χρηµατοδοτήσεις του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης. Είναι η πλέον σηµαντική µεταρρύθµιση δηµόσιας υγείας, η
οποία –προφανώς- θα αφορά και στη µείωση της κατανάλωσης
κάθε προϊόντος καπνού στην χώρα. Θα αποτελέσει µια ακόµα
ευκαιρία για να συµφωνήσουµε όλοι στα προφανή, όπως είναι η
προστασία της δηµόσιας υγείας.

Ελπίζω, λοιπόν, όταν έλθει στη Βουλή το τελικό κείµενο της

συµφωνίας µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης, να µην υπάρξουν παραφωνίες, ιδιαίτερα για έναν τόσο ση-
µαντικό σκοπό, όπως είναι η πρόληψη και ο περιορισµός του
καπνίσµατος.

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο λόγια για την τροπολογία
για τον µετασχηµατισµό των ΕΛΤΑ. Γυρίζουν τα Ελληνικά Ταχυ-
δροµεία οριστικά σελίδα, εκσυγχρονίζονται και συνεχίζουν απο-
τελεσµατικά το έργο τους µε βάση δύο πυλώνες, πρώτον, την
ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και δεύτερον, την απο-
τελεσµατική λειτουργία της εταιρείας µέσω της αποσύνδεσής
της από νοµοθετικές διατάξεις που δεν συνάδουν µε το παρεχό-
µενο έργο και τις σύγχρονες απαιτήσεις µίας ταχυδροµικής εται-
ρείας.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαρι-

στούµε, κύριε Μαραβέγια. Καλό µεσηµέρι και από εµένα!
Καλείται στο Βήµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας

του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
Ορίστε, κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπ-

τά.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαρι-

στώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

το νοµοσχέδιο σήµερα αφορά -στο πλαίσιο της πάταξης του λα-
θρεµπορίου- στις ψηφιακές υποδοµές που θα στηρίξουν αυτό το
έργο. Αυτό είναι το ζητούµενο και είναι και πολύ σηµαντικό, γιατί
σήµερα ο µόνος τρόπος ουσιαστικά να ελέγξεις αυτού του εί-
δους την παραοικονοµία είναι µέσα από µία σωστή εποπτεία που
θα σου δώσουν τα ψηφιακά µέσα. Παγκοσµίως αυτή είναι η εµ-
πειρία.

Η ψηφιακή, λοιπόν, στήριξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης
σε αυτό που ονοµάζουν οι Αγγλοσάξονες «τα αγαθά της αµαρ-
τίας», καπνός, οινοπνευµατώδη, καύσιµα και ούτω καθεξής.

Διαβάζουµε το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, και βλέπουµε
τη δηµιουργία µιας σειράς ψηφιακών µητρώων, στο άρθρο 4 το
µητρώο των επιτηδευµατιών αλκοολούχων ποτών, στο άρθρο 5
το ηλεκτρονικό σύστηµα για την ταυτοποίηση των οινοπνευµα-
τωδών ποτών, στα άρθρα 8 και 9 συστήµατα παρακολούθησης
εισροών-εκροών υγραερίων, στο άρθρο 14 σύστηµα εντοπισµού
γεωγραφικής θέσης –φαντάζοµαι GPS- µεταφορικών µέσων.

Όλα αυτά τα ηλεκτρονικά αρχεία, όλη αυτή η ψηφιακή υπο-
δοµή δεν είναι απλώς ζήτηµα ενός εργαλείου, δεν είναι απλά ερ-
γαλεία τα οποία βοηθούν στην πάταξη της φοροδιαφυγής από
τη µία µεριά και βεβαίως, του λαθρεµπορίου από την άλλη. Είναι
κάτι πολύ πιο σηµαντικό από αυτό.

Υπάρχουν τρεις σηµαντικότατες διαστάσεις.
Η πρώτη διάσταση αφορά στα δικαιώµατα, στις ατοµικές ελευ-

θερίες. Οτιδήποτε έχει να κάνει µε ψηφιακά αρχεία προσωπικών
δεδοµένων –δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε αυτό- αφορά δικαιω-
µατικά ζητήµατα που έχουν απόλυτη διασύνδεση µε τον τρόπο
µε τον οποίο η ψηφιοποίηση της ζωής έχει αντίκτυπο, διασυνδέ-
εται µε τη δυνατότητα των ανθρώπων να ζουν σε ένα περιβάλλον
που να µη θυµίζει το «1984» του Όργουελ.

Η δεύτερη διάσταση, θα µου επιτρέψετε να πω, έχει να κάνει
και µε την εθνική ασφάλεια, µε την εθνική κυριαρχία. Όσο περισ-
σότερο ψηφιοποιούµε τα µητρώα, το φορολογικό σύστηµα, τόσο
πιο εύκολο είναι κάποιος να έχει ένα κουµπί που το πατάει και η
κυβέρνηση, το ελληνικό δηµόσιο, το ελληνικό κράτος να χάσει
τον έλεγχο αυτών των αρχείων, αυτών των ψηφίων. Υπάρχει µεί-
ζον θέµα εθνικής ασφάλειας.

Και βέβαια η τρίτη διάσταση είναι η αναπτυξιακή διάσταση.
Ουσιαστικά το σύστηµα αυτό που χτίζεται λίγο-λίγο, που ξεκί-
νησε να χτίζεται και από το ΠΑΣΟΚ το διάστηµα 2010 - 2011, η
ψηφιοποίηση του δηµοσίου, η δηµιουργία αυτών των µητρώων,
των δικτύων, του λογισµικού, είναι αυτό που ήταν τη δεκαετία
του ‘50 η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ήταν ένα δίκτυο το οποίο χτίστηκε από το
δηµόσιο, διότι ο ιδιωτικός τοµέας απέτυχε να χτίσει ένα αποτε-
λεσµατικό και γεωγραφικά πλήρες ηλεκτρικό δίκτυο. Χτίζοντας
τη ΔΕΗ από τη δεκαετία του ‘50 το ελληνικό δηµόσιο ουσιαστικά
δηµιούργησε νέες βιοµηχανίες, νέους κλάδους ολόκληρους.
Μέσα από αυτές τις σηµαντικές επενδύσεις, την ηλεκτροδότηση,
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τη δηµιουργία όλων αυτών των µικρών επιχειρήσεων, οι οποίες
προστέθηκαν στο οικοσύστηµα που έχτισε η ΔΕΗ -µαζί και µε την
αντιπαροχή βέβαια, µην το ξεχνάµε αυτό- ουσιαστικά δηµιουρ-
γήθηκε η πολιτική οικονοµία της σύγχρονης Ελλάδας, της µετα-
πολεµικής Ελλάδας. Αυτό κάνει σήµερα το λογισµικό. Όλα αυτά
τα αρχεία που δηµιουργείτε, όλα αυτά τα συστήµατα είτε είναι
για το λαθρεµπόριο, είτε είναι για την ΑΑΔΕ, ό,τι και να είναι, είναι
µια χρυσή ευκαιρία για τη νέα τεχνολογική ψηφιακή επανάσταση,
για τη σύγχρονη ΔΕΗ, όπως λέω.

Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι της
Συµπολίτευσης, το νοµοσχέδιό σας αυτό ουσιαστικά χαραµίζει
αυτήν την τεράστια ευκαιρία. Το είχα πει και τον Σεπτέµβριο, αν
θυµάµαι καλά, στη συζήτηση για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Ο
λόγος είναι ένας και απλός: Όλα στην ΑΑΔΕ. Όλα αυτά τα άρθρα
στα οποία αναφέρθηκα πριν, τα µητρώα που χτίζατε, τα παραδί-
δετε στην Ανεξάρτητη -υποτίθεται- Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, την
οποία δεν ελέγχετε, την οποία δεν ελέγχουµε ως Κοινοβούλιο,
την οποία ελέγχουν οι δανειστές, που είναι ένα κοµµάτι του ελ-
ληνικού δηµοσίου που κάνει το ελληνικό δηµόσιο να µοιάζει µε
ελβετικό τυρί, που ορίζεται, όπως ξέρετε πολύ καλά από τις τρύ-
πες, που έχει, όχι από το τυρί του.

Δεν είναι ένα µητρώο όπως το µητρώο επιτηδευµατιών αλκοο-
λούχων ποτών, κάτι σαν µια γέφυρα, κύριε Υπουργέ. Μια γέφυρα
θες να την χτίσεις, έχεις τα κονδύλια, αναθέτεις την οικοδόµησή
της, τη µελέτη της σε µια εταιρεία, στην χτίζει, υπάρχουν κάποιες
προδιαγραφές. Κανένα πρόβληµα. Εδώ είναι πολύ πιο σηµαντικό
το ζήτηµα και πολύ πιο περίπλοκο. Έχει να κάνει µε τη δηµιουρ-
γία δικτύων και οικονοµιών κλίµακας και οικονοµιών σκοπού.
Όταν αυτά, το «επιτελικό κράτος», έτσι όπως το λέτε, τα παρα-
δίδετε, παραδίδετε ουσιαστικά τη ραχοκοκαλιά της νέας τεχνο-
λογικής επανάστασης σε µία αρχή, η οποία είναι απολύτως
εξαρτηµένη από τους δανειστές και καθόλου ελεγχόµενη ούτε
από εσάς ως Υπουργοί ούτε από εµάς ως Κοινοβούλιο, παραδί-
δουµε ουσιαστικά τις δυνατότητες για ανάπτυξη, την προοπτική
για εθνική ανεξαρτησία και ασφάλεια, καθώς και την πρώτη διά-
σταση στην οποία αναφέρθηκα πριν, των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των, των ατοµικών δικαιωµάτων πάνω στις δικές µας πληρο-
φορίες, πάνω στα δεδοµένα της καθεµιάς και του καθενός Έλ-
ληνα πολίτη. 

Το επιτελικό κράτος µε αυτά που κάνετε σήµερα, που παραδί-
δετε στην ανεξάρτητη αρχή όλη αυτή τη σηµαντική υποδοµή -
είναι σηµαντική, καλά κάνετε και τη χτίζετε, αλλά όχι στην ΑΑΔΕ-
αντί για επιτελικό κράτος θα καταλήξετε -έχουµε ήδη καταλήξει-
το ελληνικό κράτος να είναι ένα θλιβερό φέουδο χωρίς καν φε-
ουδάρχη. Ο φεουδάρχης δεν ξέρουµε καν πού είναι, είναι κάπου
αλλού.

Καταλήγουµε, αντί για επιτελικό κράτος, κυρίες και κύριοι της
Συµπολίτευσης και της Κυβέρνησης, σε επιτελικό παρα-κράτος,
µεταµοντέρνο. Βλέπετε σήµερα εν µέσω πανδηµίας τι σηµαίνει
αυτό, τι σηµαίνει έλλειψη µιας πραγµατικής εθνικής κυριαρχίας
επί του δηµόσιου λογισµικού. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει,
χωρίς διαφάνεια, χωρίς πρόγραµµα, χωρίς ένα σύστηµα. Ανυ-
παρξία διαφάνειας στα δεδοµένα και στο λογισµικό. Ελπίζω ότι
θα γίνει µια συζήτηση την Παρασκευή για τα ζητήµατα της παν-
δηµίας, για τη χρήση των δεδοµένων και για τα διπλά βιβλία που
µαθαίνουµε από τον Τύπο ότι υπάρχουν και βλέπουµε τώρα να
επιβεβαιώνεται και από κυβερνητικούς εκπροσώπους, µάλιστα
στη βάση µητρώων και ψηφιακών δεδοµένων που λίγο λίγο σκά-
βοντας ανακαλύπτουµε ότι έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριµέ-
νες εταιρείες µε τρόπους για τους οποίους νοµίζω ότι ούτε εσείς
πρέπει να είστε ικανοποιηµένοι. 

Ποια µπορεί να είναι η εµπιστοσύνη του πολίτη σε ένα κράτος
το οποίο έχει εκχωρήσει ουσιαστικά τη λαϊκή και εθνική και δη-
µοκρατική κυριαρχία σε όλα αυτά τα εργαλεία και την εκχωρεί
καθηµερινά χωρίς πρόγραµµα, χωρίς σύστηµα, χωρίς κάποια ορ-
γάνωση, σε διάφορους ιδιώτες που τελικά καταλήγουν στη «SIL-
ICON VALLEY», σε κάποια εταιρεία που έχει όλα αυτά τα στοιχεία
και για τον COVID 19 και για τα φορολογικά δεδοµένα και τώρα
σε λίγο θα έχει και για το λαθρεµπόριο χωρίς να ξέρουµε καν
ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι τελικά κυρίαρχος αυτών των δε-
δοµένων;

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχεις και µια Κυβέρνηση που δεν της
αρέσει να ακούει στο κλιµάκιο της προπαγάνδας, της επικοινω-
νίας του Πρωθυπουργού ότι είχαµε δεν ξέρω ’γω πόσες χιλιάδες
κρούσµατα και σου λέει «ωραία θα έχουµε λιγότερα κρούσµατα,
θα κάνουµε λιγότερα τεστ σήµερα». 

Αυτή η διαδικασία, ξέρετε, φέρνει µαζί, παντρεύει την βραχυ-
πρόθεσµη και τη µακροπρόθεσµη απώλεια. Η βραχυπρόθεσµη
απώλεια είναι η απώλεια εµπιστοσύνης του πολίτη εν µέσω παν-
δηµίας, η µακροπρόθεσµη είναι η απώλεια της δυνατότητας αυ-
τού του κράτους να χρησιµοποιήσει τις νέες ψηφιακές υποδοµές
µε έναν συγκροτηµένο τρόπο, έτσι ώστε να χτίσουµε τη νέα τε-
χνολογική επανάσταση που ελπίζω να µην τη χάσουµε κι αυτή
όπως χάσαµε τις προηγούµενες.

Κύριε Υπουργέ, σας έλεγα -και χαίροµαι που σας βλέπω ξανά-
τον Σεπτέµβρη στο δικό σας νοµοσχέδιο για την ψηφιακή διακυ-
βέρνηση -το διαβάζω από τα Πρακτικά της Βουλής- τα εξής:
«Είναι δυνατόν το φορολογικό λογισµικό να είναι εκτός νοµοσχε-
δίου; Είναι δυνατόν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να
µην έχει πρόσβαση στο πιο σηµαντικό λογισµικό της χώρας και
να παραµένει η ΑΑΔΕ εξαρτηµένη από την τρόικα; Είναι δυνατόν
να υπάρχουν εταιρείες όπως η «SILICON VALLEY», που µπορούν
να πατάνε ένα κουµπί και το Υπουργείο Οικονοµικών να µην έχει
πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των πολιτών;». 

Έχετε τη δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγµή να µου
δεσµευτείτε ότι αυτά τα µητρώα που θα φτιάξετε, θα τα ελέγ-
χετε; Εγώ πιστεύω ότι δεν έχετε. Γιατί θεσµικά δεν πέφτει κάτω
από τη δική σας εποπτεία. Ούτε από τη δική σας ούτε από τη
δική µας ως Βουλή. Πέφτει κάπου στο «ανάµεσα». Το «ανάµεσα»
αυτό είναι το κενό στο οποίο φύονται η διαπλοκή, η αναξιοκρατία
και η ψηφιακή αναποτελεσµατικότητα. 

Όσο για τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας το θυµίσω για
άλλη µία φορά: Ελπίζω να µην ξεχάσετε ότι αυτή η µεταφορά
εθνικής κυριαρχίας της ΑΑΔΕ στην τρόικα έγινε µε τη δική σας
ψήφο και µε τη δική σας υπογραφή. Ελπίζω να κατανοείτε ότι η
ανάκτηση αυτής της εθνικής κυριαρχίας πάνω σ’ αυτά τα ψη-
φιακά εργαλεία απαιτεί τη ρήξη µε την τρόικα, την οποία εσείς
δεν κάνεατε και την οποία δεν σας ακούω να λέτε ότι…

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ποιος, Υπουργός, κύριε Βαρουφάκη,
δεσµεύτηκε γι’ αυτό τον Φεβρουάριο του 2015;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην τον διακόπτετε,
κύριε Αλεξιάδη.

Συνεχίστε, κύριε Βαρουφάκη.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Όχι, ε-

γώ, αγαπητέ µου, κύριε Αλεξιάδη. Με θλίβει αυτό που είπατε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ρωτάω.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Όχι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι διάλογος. Συνεχί-

στε, κύριε Βαρουφάκη.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Μετά την

αποχώρησή µου, όταν σκαρφαλώσατε λίγο πιο ψηλά από εκεί
που ήσασταν πριν από την αποχώρησή µου, µαζί µε τον κ. Τσα-
καλώτο υπογράψατε. Εµένα µε µισούσε και µε µισεί η τρόικα
γιατί δεν υπέγραφα αυτό που υπογράψατε εσείς. Και αν ήσασταν
λίγο πιο συνεπείς απέναντι στον εαυτό σας, δεν θα βάζατε τον
εαυτό σας στη δύσκολη θέση που είστε αυτήν τη στιγµή, να
αναγκαστείτε να ακούσετε αυτό που µόλις ακούσατε. 

Δεν είστε αρκετά καλός στο να είστε εγωιστής.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Εγώ εγωιστής; Το λέτε εσείς;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ναι, εί-

πα: Δεν είστε αρκετός καλός στο να είστε εγωιστής. Για σκε-
φτείτε αυτό που είπα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Χωρίς χαρακτηρι-
σµούς και συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Δεν µε
πειράζει ο διάλογος, κύριε Πρόεδρε. Μακάρι να µπορούσαµε να
έχουµε έναν πιο ζωντανό διάλογο σε αυτό το Κοινοβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ξέρετε τι θα γινόταν;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ναι. Νο-

µίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η Βουλή αν είχαµε έναν
πραγµατικό διάλογο. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι µια άλλη συ-
ζήτηση που πρέπει να την κάνουµε στο πλαίσιο της συζήτησης
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για τον Κανονισµό της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το νοµοσχέδιο σήµερα αν-

τιµετωπίζει ένα πρόβληµα το οποίο είναι πραγµατικό, το λαθρεµ-
πόριο στον καπνό, στα οινοπνευµατώδη, στα καύσιµα, αλλά είναι
ένα φθίνον πρόβληµα. Γιατί ελπίζουµε ότι η αντικαπνιστική εκ-
στρατεία λειτουργεί και λίγο-λίγο ο κόσµος δεν θα καπνίζει, ελ-
πίζουµε ότι τα ορυκτά καύσιµα όλο και περισσότερο θα εξα-
φανίζονται και θα αντικαθίστανται από την πράσινη ανανεώσιµη
ενέργεια. 

Αυτό που αντικαθιστά, όµως, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνη-
σης και της Αντιπολίτευσης το πρόβληµα του λαθρεµπορίου και
θα γίνεται όλο και µεγαλύτερο πρόβληµα είναι αυτό που ονο-
µάζω -θα µου επιτρέψετε- η «ψηφιακή παραοικονοµία».

Σήµερα, το λαθρεµπόριο το υποκαθιστούν ως απειλή -τόσο
στους µικροµεσαίους στην κοινωνία όσο και στο Υπουργείο Οι-
κονοµικών στα δηµόσια έσοδα- οι πλατφόρµες των ψηφιακών κο-
λοσσών, ξέρετε, Amazon, Facebook, Google κ.λπ..

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα µε αυτές τις εται-
ρείες δεν είναι απλά ότι είναι µεγάλα µονοπώλια. Πάρτε για πα-
ράδειγµα την εταιρεία Facebook. Την ώρα που µπαίνεις στη
Facebook είτε ως χρήστης είτε ως Νέα Δηµοκρατία για να προ-
ωθήσεις τις καµπάνιες του κόµµατος σου ή ως ΜέΡΑ25 ή ως ΣΥ-
ΡΙΖΑ, είναι το αντίστοιχο του να βγεις στον δρόµο εκτός lock-
down, υπό κανονικές συνθήκες, και να βρεθείς σε έναν εµπορικό
δρόµο, στην Ερµού για παράδειγµα. Αλλά φανταστείτε την
Ερµού που όλα τα καταστήµατα ανήκουν σε µια επιχείρηση, η
άσφαλτος, το πεζοδρόµιο ανήκουν σε µια επιχείρηση, οι πάγκοι
στους οποίους κάθεσαι ανήκουν σε µια επιχείρηση, τα δέντρα
ανήκουν σε µια επιχείρηση, τα κτήρια, οι τοίχοι ανήκουν σε µια
επιχείρηση, ο αέρας που αναπνέεις ανήκει σε µια επιχείρηση.
Αυτό είναι η Amazon. Δεν είναι καν µονοπώλιο. Είναι µια πλατ-
φόρµα -η Amazon, η Facebook, η Google- που την ώρα που θα
µπεις εγκλωβίζεσαι µέσα σ’ αυτήν. 

Η Ρόζα Λούξεµπουργκ πριν από εκατό χρόνια περίπου είχε πει
για τα τραστ ότι επεκτείνονται σε απέραντες εκτάσεις σε κάθε
µήκος και πλάτος της γης, για να απαλλοτριώσουν και να εµπο-
ρευµατοποιήσουν τη γη, τους κρυµµένους ορυκτούς θησαυ-
ρούς, τις κοιλάδες, τα δάση και το νερό.

Τα σηµερινά ψηφιακά µεγαθήρια κάνουν κάτι πάρα πολύ πιο
ενδιαφέρον και πάρα πολύ πιο τροµακτικό. Απαλλοτριώνουν, µο-
νοπωλούν και κεφαλαιοποιούν σε κάθε µήκος και κάθε πλάτος
της γης κάθε βιβλίο, κάθε τραγούδι, κάθε ταινία, κάθε εργαλείο.
Και τι κάνουν; Τα αποσπούν από την τοπική αγορά, τα βγάζουν
από τον κύκλο εργασιών της τοπικής οικονοµίας. Παράλληλα,
απαλλοτριώνουν, µονοπωλούν και κεφαλαιοποιούν σε κάθε
µήκος και κάθε πλάτος της γης κάθε γεωγραφικό σήµα GPS. Δη-
λαδή, εσείς όταν πηγαίνετε από εδώ στο Υπουργείο σας µέσα
από το κινητό σας ξέρει η Google που είστε και αυτό προσθέτει
στην κεφαλαιακή βάση της, όχι µόνο στα έσοδά της, αλλά στην
κεφαλαιακή της βάση. Με κάθε συνταγή ή ιατρική διάγνωση
µέσα από τις διάφορες πλατφόρµες, µε κάθε προσωπική φωτο-
γραφία που ανεβάζει κάποιος στο Facebook, µε κάθε προσωπικό
δεδοµένο οικοδοµούν τράπεζες πληροφοριών, δίκτυα και λογι-
σµικό διακίνησης της αµύθητης αυτής αξίας. Έτσι καθιστούν
εσάς, τους κυβερνώντες, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικό-
τερα, ανύπαρκτες, ισχνές, εντολοδόχες -αν και εκλεγµένες- κυ-
βερνήσεις. Τι είναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το
λαθρεµπόριο των τσιγάρων µπροστά σε αυτήν την ψηφιακή πα-
ραοικονοµία;

Εµείς ως ΜέΡΑ25 συµµετέχουµε στο πανευρωπαϊκό κίνηµα
DiEM25 το οποίο και αυτό συµµετέχει µε τη σειρά του στην Προ-
οδευτική Διεθνή. Μια σύντοµη αναφορά: Την περασµένη Παρα-
σκευή που ήταν black Friday -γνωρίζετε τι σηµαίνει αυτό,
δυστυχώς όλοι γνωρίζουµε- διοργανώσαµε παγκοσµίως µια κι-
νητοποίηση, µια καµπάνια. Συµµετείχαν συνδικάτα και οργανώ-
σεις που απαριθµούν διακόσια εκατοµµύρια άτοµα. Η πρώτη
απεργία ξεκίνησε το πρωί στο Μπαγκλαντές σε αποθήκες της
«AMAZON». Προχώρησε µετά από µερικές ώρες στο Πόζναν της
Πολωνίας, επεκτάθηκε στη Γαλλία, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στο
Μεξικό, στην Ισπανία, στην Ινδία, στη Βρετανία, στη Γερµανία,
όπου δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενοι στην «AMAZON» τρεις ηµέ-

ρες απεργούν συνεχώς. Γιατί; Γιατί µια τέτοια καµπάνια; Γιατί
εδώ υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης µεταξύ µας, Αριστεράς και
υποτιθέµενης φιλελεύθερης Δεξιάς, γιατί έτσι λέτε ότι είστε.
Ποιο είναι το πεδίο συνεργασίας;

Από τη µια µεριά έχεις µια Amazon η οποία ροµποτοποιεί και
ωθεί εργαζόµενους σε συνθήκες στις οποίες κανένας δεν θα
ήθελε να δει τα παιδιά του να δουλεύουν. Από την άλλη µεριά
καταστρέφει τους µικροµεσαίους. Αυτήν τη στιγµή υπάρχει µια
διπλή φοροδιαφυγή, λόγω Amazon για παράδειγµα, στην Ελ-
λάδα. Η µία είναι η φοροδιαφυγή και το γεγονός ότι -να το πω
απλά- όταν αγοράζεις ένα βιβλίο από την «AMAZON», δεν πρό-
κειται να καταβάλει ούτε ένα λεπτό φόρου σε εσάς, κύριε Σταϊ-
κούρα, στο Υπουργείο Οικονοµικών φόρο επί των κερδών. Ένα
βιβλιοπωλείο εδώ έξω θα καταβάλει, αν έχει -ελπίζουµε- κέρδη.
Η «AMAZON» δεν θα σας δώσει ούτε 1 ευρώ, όπως δεν έχει
δώσει ούτε 1 ευρώ σε καµµία χώρα του κόσµου, αλλά ιδίως εδώ.
Αυτό είναι το ένα είδος φοροδιαφυγής.

Το δεύτερο είδος φοροδιαφυγής αφορά φοροδιαφυγή σε cap-
ital gains επί κεφαλαιακής προστιθέµενης αξίας. Γιατί όταν εσείς
χρησιµοποιείτε είτε την «AMAZON», είτε τη Google, είτε τη Face-
book, όταν ανεβάζετε µια φωτογραφία, ένα κείµενο, ένα άρθρο,
µια προπαγανδιστική αναφορά της Νέας Δηµοκρατίας ή του
ΜέΡΑ25 -δεν έχει σηµασία- στο αρχείο τους, προσθέτετε στο κε-
φάλαιο. Ποιος παίρνει τα µερίσµατα; Η Facebook. Κανένας στην
Ελλάδα που προσθέτει στο κεφάλαιο της Facebook δεν παίρνει
ένα κοµµάτι αυτών των capital gains.

Αυτός ο αθέµιτος ανταγωνισµός από βιβλιοπωλεία έως επιχει-
ρήσεις παραγωγής και πώλησης ενδυµάτων, υποδηµάτων, ηλε-
κτρικών συσκευών, εκµετάλλευση των παραγώγων πολιτιστικών
αγαθών µέσα από το Spotify, µέσα από το Netflix ούτε 1 ευρώ
δεν µπορείς να φορολογήσεις αυτές τις επιχειρήσεις για να δώ-
σεις για παράδειγµα στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου.
Όταν εσείς ως κόµµα βάζετε χορηγούµενα στο Facebook, ούτε
1 ευρώ δεν επιστρέφει στον κ. Σταϊκούρα, στο δηµόσιο ταµείο
υπό τη µορφή φορολόγησης των κερδών του Facebook.

Γι’ αυτό βλέπουµε ότι σε µια σειρά δεκάδες χώρες νοµοθετεί-
ται αυτήν τη στιγµή αν δεν έχει ήδη νοµοθετηθεί -για παράδειγµα
έχει νοµοθετηθεί ήδη στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη Γαλλία και γνω-
ρίζετε πολύ καλά γι’ αυτό φαντάζοµαι, Ιταλία, Ινδονησία- ένας
ελάχιστος φόρος επί του τζίρου αυτών των επιχειρήσεων, του
τζίρου που παράγεται εγχώρια. Δεν χρειάζεται η «AMAZON» να
έχει αποθήκες εδώ για να χρεώσεις ένα 4%, που είναι η τροπο-
λογία που καταθέσαµε σήµερα.

Στην Αυστραλία πήγαν και πιο µακριά. Δεν ξέρω αν το γνωρί-
ζετε, αλλά στη Google συγκεκριµένα, αλλά και σε άλλες τέτοιες
επιχειρήσεις ψαξίµατος και χρήσης της παραγωγής της διάνοιας
ανθρώπων στην Αυστραλία, τους έθεσαν προ τετελεσµένου. Είτε
συµφωνείτε µε τον έντυπο Τύπο της Αυστραλίας για ένα ποσό
που θα δίνετε για να χρησιµοποιείτε τα άρθρα τα οποία δηµοσι-
εύονται σε αυτόν, είτε εµείς θα σας βάλουµε έναν φόρο απευ-
θείας, ο οποίος µετά θα χρησιµοποιείται για να ενισχύει την
παραγωγή έντυπου Τύπου, την παραγωγή βιβλίων, την παρα-
γωγή πολιτισµού. Αυτό είναι λίγο προωθηµένο για σήµερα.

Η τροπολογία την οποία εµείς καταθέτουµε και ζητώ τόσο από
την Κυβέρνηση όσο και από την Αντιπολίτευση να τη στηρίξετε
είναι για έναν φόρο 4% επί των εσόδων των FANGS. Κάποιοι
λένε: «Μα, τι είναι αυτά που λες, Βαρουφάκη; Τα βάζεις µε την
«AMAZON». Εµείς θέλουµε σώνει και καλά να έρθει η «AMA-
ZON», να επενδύσει εδώ, logistics κ.λπ..

Πρώτον, δεν τα βάζουµε µόνο εµείς. Στη Βρετανία υπάρχει
αυτός ο φόρος, στη Γαλλία υπάρχει αυτός ο φόρος. Δεν απο-
τρέπεται η «AMAZON» να επενδύσει εδώ. Ξέρετε σε τι αποτρέπει
την «AMAZON» να επενδύσει; Σε καλές θέσεις εργασίας. Γιατί
δεν θέλουµε αποθήκες εδώ. Δεν θέλουµε την αποανθρωποποί-
ηση των ανθρώπων µας να δουλεύουν µε τρεις και εξήντα την
ώρα και να δουλεύουν στις συνθήκες που δουλεύουν στο Μπαγ-
κλαντές, αλλά και στο Σιάτλ και στο Νιου Τζέρσεϊ οι εργαζόµενοι. 

Αν θέλουν να φέρουν εδώ servers και να φέρουν καλές θέσεις
µηχανικών υπολογιστών, ναι. Για να τους φέρετε όµως εδώ, ένα
πράγµα πρέπει να κάνετε, να καταργήσετε την προπληρωµή
φόρου, να ρίξετε τον φόρο των επιχειρήσεων σε χαµηλότερα επί-
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πεδα, να ρίξετε τον ΦΠΑ, όχι να αφήνετε την καταστροφή των
µικροµεσαίων από την «AMAZON», µη δεχόµενοι την τροπολογία
την οποία εµείς σας καταθέτουµε.

Συµπερασµατικά και περιληπτικά, κυρίες και κύριοι συνάδελ-
φοι, όποιος ελέγχει το φορολογικό λογισµικό µιας χώρας, την
παραγωγή του φορολογικού λογισµικού και την ανάπτυξή του
έχει στα χέρια του, στα χέρια της το µέλλον, έχει στα χέρια του,
στα χέρια της την πράσινη ψηφιακή τεχνολογική επανάσταση.

Δυστυχώς, το νοµοσχέδιά σας παραδίδει στα χέρια άγνωστων
εταιρειών, που µάλλον καταλήγουν στη «SILICON VALLEY», όλη
αυτή την προοπτική της πράσινης ψηφιακής τεχνολογικής επα-
νάστασης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποια χώρα δεν ψαλιδίσει την
ψηφιακή παραοικονοµία των funds θα χάσει ολόκληρα «οικοσυ-
στήµατα» µικροµεσαίων startups και πολιτιστικών παραγωγών.
Και δεν είναι, ξέρετε, µόνο εξ αριστερών που έρχονται τα βέλη
στις πρακτικές αυτών των µεγαθηρίων, στις πρακτικές αυτής της
ψηφιακής παραοικονοµίας.

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, στο Κογκρέσο, στη Γερουσία, πριν
από µερικές µέρες, ο Πρόεδρος της υποεπιτροπής της Γερου-
σίας που ασχολείται µε τα θέµατα antitrust -Ρεπουµπλικάνος,
ούτε καν Δηµοκρατικός- ο κ Ντέιβιντ Κίκιλιν κατέληξε στο πόρι-
σµα της επιτροπής, λέγοντας ότι επιχειρήσεις, όπως η Google
και όπως η «AMAZON» πρέπει να σπάσουν, µε τα λόγια: «Αν δεν
βρούµε µια τέτοια λύση, δεν θα έχουµε πλέον δηµοκρατία».

Μπορείτε σήµερα, κύριε Υπουργέ, συνάδελφοι της Αντιπολί-
τευσης, αν το επιλέξετε, να απαντήσετε στο ερώτηµα των εγγο-
νιών µας, της νέας γενιάς, όταν σε δέκα, είκοσι χρόνια, όταν θα
είµαστε πολύ γέροι εµείς, θα µας θέσουν το ερώτηµα: Τι έκανες
τότε που η ψηφιακή παραοικονοµία κατέστρεφε τη χώρα µας, µε
το σύγχρονο λαθρεµπόριο πολιτιστικών αγαθών, µε την απαλλο-
τρίωση του εθνικού λογισµικού, µε τη δωρεάν παράδοση των δε-
δοµένων µας στους αδίστακτους κολοσσούς;

Αν αντί για την τροπολογία που γδύνει τα ΕΛΤΑ και ουσιαστικά
τα προετοιµάζει για την παράδοσή τους σε έναν άλλο πολυε-
θνικό αµαρτωλό κολοσσό -θα το συζητήσουµε άλλη στιγµή αυτό-
στηρίξετε τη δική µας τροπολογία, τουλάχιστον θα µπορείτε να
πείτε στα εγγόνια σας κάποια στιγµή ότι ναι, στις 2 Δεκεµβρίου
του 2020 κάναµε µια αρχή.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστού-
µε, κύριε Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπ-
τό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Βεσυ-
ρόπουλε, έχετε τον λόγο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε συνάδελφε, για τα ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου,
επειδή το θέσατε ως θέµα, αλλά το έθεσε και ο εισηγητής σας
στην αρχική του τοποθέτηση, οι προδιαγραφές και οι όροι λει-
τουργίας των ηλεκτρονικών συστηµάτων ελέγχου καθορίζονται
µε κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών,
των συναρµόδιων Υπουργών και του Υπουργού Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης. Η ΑΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, ως
κατ’ εξοχήν αρµόδια υπηρεσία για την τελωνειακή παράβαση της
λαθρεµπορίας, διαχειρίζεται τα συστήµατα αυτά, στα οποία
όµως θα έχουν πρόσβαση και όλες οι συναρµόδιες υπηρεσίες.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστού-

µε, κύριε Υπουργέ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε

Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Βαρου-

φάκη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαρι-

στώ, κύριε Υπουργέ, για τη διευκρίνιση, αλλά δυστυχώς, νοµίζω
ότι δεν σχετίζεται µε αυτό που είπα.

Ως προς το ότι θα έχετε πρόσβαση, προφανώς θα έχετε πρό-

σβαση. Αυτό θα έλειπε να µην έχετε πρόσβαση!
Το ερώτηµα είναι: Το λογισµικό ποιος θα το γράψει; Ποιος θα

το ελέγχει; Σε ποιο server θα ζει; Θα υπάρχει κάποιος εκτός του
ελληνικού δηµοσίου που θα µπορεί να πατήσει ένα κουµπί και να
χάσετε την πρόσβαση;

Αυτό είναι το ερώτηµα που έθεσα και σ’ αυτό δεν µπορείτε να
µου απαντήσετε. Και δεν µπορείτε να µου απαντήσετε, γιατί από
την ώρα που υπογράφηκε το τρίτο µνηµόνιο και η ΑΑΔΕ πέρασε
πλέον και επισήµως -είχατε ξεκινήσει να το κάνετε εσείς µε το
δεύτερο αυτό, εννοώ η κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ-
σε αυτό το σηµείο της χρεοδουλοπαροικίας, εσείς δεν µπορείτε
να απαντήσετε αυτά τα ερωτήµατα, δεν εµπίπτουν στη δικαιοδο-
σία σας. Το ελληνικό κράτος τα έχει εκχωρήσει αυτά.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):

Την εκχώρηση την κάνατε εσείς, κύριε Βαρουφάκη, όταν ήσα-
σταν Υπουργός Οικονοµικών, όταν παραχωρήσατε τη δηµόσια
περιουσία για ενενήντα εννέα χρόνια και όταν πήρατε τέτοιες
αποφάσεις και φέρατε το τρίτο και αχρείαστο µνηµόνιο.

Σας λέω ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων χειρίζεται
αυτό το σύστηµα ως αρµόδια υπηρεσία για την τελωνειακή πα-
ράβαση της λαθρεµπορίας.

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μας είπατε ότι σας
αρέσει ο διάλογος, αλλά υπάρχει και ένα Προεδρείο, κύριε Βα-
ρουφάκη. Τώρα θα θελήσει να απαντήσει, µετά θα ξανασηκω-
θείτε εσείς.

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, µίλησε για εµένα προσωπικά. Ζητώ δεκαπέντε δευτε-
ρόλεπτα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Βαρου-
φάκη, έχετε τον λόγο.

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Υπουργέ, δεν ήµουν εγώ Υπουργός. Εµένα µε µισεί η τρόικα και
η τρόικα εσωτερικού, γιατί δεν υπέγραφα αυτά τα παλιόχαρτα.
Δεν υπέγραψα εγώ ποτέ τέτοια. Μιλήστε σε αυτούς που τα υπέ-
γραψαν.

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Κά-

τσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για δέκα δευτερόλεπτα µόνο θέλω να σχολιάσω, µιας και µε

κάλεσε ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25, ο κ. Βαρουφάκης, για το πώς
θα τοποθετηθούµε στην τροπολογία, η οποία οµολογώ ότι έχει
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Θα ήθελα, όµως, να βάλω έναν προβληµατισµό. Κατ’ αρχάς,
είµαστε θετικοί απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία που έλαβε το
ΜέΡΑ25 σχετικά µε το περιεχόµενο της τροπολογίας.

Ωστόσο, θα ήθελα προκειµένου να µην πέσει αυτή η τροπολο-
γία στα δικαστήρια, όπως έχει γίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, να ληφθεί µια πρωτοβουλία πίεσης προς την Κυβέρνηση,
την οποία καλώ από αυτό το Βήµα να ενσωµατώσει άµεσα την
οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων την AVMSD,
η οποία εγκρίθηκε το 2018 -η Ελλάδα έπαιξε πρωταγωνιστικό
ρόλο- και που de facto επιβάλλει φορολογία στις ιντερνετικές
πλατφόρµες ψυχαγωγίας Netflix, «AMAZON», κ.λπ..

Καλούµε την Κυβέρνηση, αν όχι τώρα εδώ πέρα, να δεσµευτεί
ότι θα υιοθετήσει -και γιατί καθυστερεί;- την ενσωµάτωση αυτής
της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών
µέσων και τι φόρο θα επιβάλλει στο Netflix προκειµένου µετά να
έρθει αυτή η τροπολογία και να κουµπώσει και για τις υπόλοιπες
ψυχαγωγικές υπηρεσίες.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να µην έρ-
θουν σε ανταγωνισµό τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το ένα µεταξύ του άλλου για το τι φόρο θα επιβάλουν στις πλατ-
φόρµες, θα πρέπει να ακολουθήσουµε πρωτίστως την ευρω-
παϊκή οδηγία η οποία έχει ενσωµατωθεί και η Ελλάδα έπαιξε
πρωταγωνιστικό ρόλο προκειµένου να έρθει.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ,
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κύριε Κάτση.
Θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για την τροπολογία µε γενικό αριθµό
598 και ειδικό 101, που αφορά στη ρύθµιση για τα Ελληνικά Τα-
χυδροµεία και άλλες διατάξεις.

Επειδή φαντάζοµαι, κύριε Λοβέρδο, κύριε Κάτση, ότι θα «ση-
κώσει σκόνη», θα σας δώσω τον λόγο από δύο λεπτά µετά.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µεταξύ
των διατάξεων του σχεδίου νόµου που καλείστε να ψηφίσετε βρί-
σκονται και διατάξεις που εισήχθησαν χθες αναφορικά µε τα Ελ-
ληνικά Ταχυδροµεία.

Πριν από λίγες ηµέρες και πριν από λίγες εβδοµάδες, τα τα-
χυδροµεία µπήκαν στον διεθνή δηµόσιο διάλογο µε άλλες αφορ-
µές. Είδαµε, ας πούµε, την περίπτωση της επιστολικής ψήφου
στις Ηνωµένες Πολιτείες, ένα πολιτικό θέµα. Αυτό, όµως, είναι
πιο πολύ ένας χρήσιµος συνειρµός για να σκεφτεί κάποιος πως,
ενώ µιλάµε για τις ψηφιακές τεχνολογίες και για τον ψηφιακό µε-
τασχηµατισµό των χωρών, λειτουργίες οι οποίες φαντάζουν πιο
παραδοσιακές έχουν απολύτως µεγάλη αναγκαιότητα, ρόλο και
µέλλον, εφόσον µπορεί κάποιος να διασφαλίσει συνθήκες βιωσι-
µότητας και νέων µοντέλων λειτουργίας. Και ακριβώς αυτό έρ-
χεται να κάνει η προσέγγιση της Κυβέρνησης σε σχέση µε το
µέλλον των Ελληνικών Ταχυδροµείων.

Το πρόβληµα έχει αναλυθεί. Υπάρχει ένα ζήτηµα σε σχέση µε
τον µετασχηµατισµό της εταιρείας ευρύτερα. Υπάρχει διεθνής
πτώση στο γράµµα, υπάρχει άνθιση στο πακέτο, στο κούριερ,
την οποία η εταιρεία -επειδή δεν έχει µετασχηµατιστεί ψηφιακά-
δεν είναι σε θέση να αδράξει δυνατότητες και θετικά αποτελέ-
σµατα στον βαθµό που θα µπορούσε. Και ακριβώς γι’ αυτό προ-
βαίνουµε σε µια κίνηση, σε ένα πλάνο µετασχηµατισµού το
Υπουργείο Οικονοµικών και εµείς.

Θέλω από αυτό το Βήµα να ευχαριστήσω τον κ. Χρήστο Σταϊ-
κούρα και όλη την οµάδα του για τη διαµόρφωση αυτού του πλά-
νου µαζί µε εµάς, την ΕΕΣΥΠ και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, για να
µπορέσουµε να φέρουµε την εταιρεία στο 2021.

Το πλάνο αυτό έχει στον πυρήνα ένα σχέδιο εξορθολογισµού
της µισθολογικής δαπάνης µέσω εθελουσίας εξόδου. Έχει στον
πυρήνα του τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Μάλιστα, η εταιρεία
µας έχει ενηµερώσει ότι κάποιες πρώτες ενέργειες θα είναι σε
θέση να τις ανακοινώσει και πάρα πολύ άµεσα σε σχέση µε πρω-
τοβουλίες.

Ο πυρήνας της χρηµατοδότησης του πλάνου είναι µια αύξηση
µετοχικού κεφαλαίου από την ΕΕΣΥΠ 100 εκατοµµυρίων ευρώ.
Αναµένεται να δούµε αν θα συµµετάσχει και ο υφιστάµενος ιδιώ-
της µέτοχος της εταιρείας Eurobank στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου. Και φυσικά, παράλληλα, προβαίνουµε στην πλήρη
αποπληρωµή της καθολικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 και µετά.

Το µοντέλο αυτό είναι ένα αντίστοιχο µε εκείνο που έχουν ακο-
λουθήσει οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στον µετασχηµα-
τισµό των ταχυδροµείων τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι η
Δανία. Ήδη έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές πριν φτάσουµε σε
αυτό το πλάνο από τη διοίκηση. Για παράδειγµα, το µηνιαίο έλ-
λειµµα της εταιρείας έχει µειωθεί από τα 7 εκατοµµύρια ευρώ
και πλέον στα 4,7 εκατοµµύρια ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, σε µια εται-
ρεία που έχει µισθολογική δαπάνη ίση µε 67% του συνολικού της
budget, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι αυτονόητες και
πρέπει να είναι και πάρα πολύ γρήγορες.

Επειδή ακούστηκαν ήδη κάποιες απόψεις, νοµίζω ότι είναι αυ-
τονόητο ότι η χρηµατοδότηση της εταιρείας από τον Έλληνα φο-
ρολογούµενο, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, πρέπει να έρθει µε
προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αφορούν όχι µόνο στην επι-
βίωση της εταιρείας, αλλά στη βιωσιµότητα της εταιρείας. Να
µπορέσει, δηλαδή, πραγµατικά να είναι σε θέση να αξιοποιήσει
αυτά τα χρήµατα, για να µπορέσει να φτάσει στο σηµείο που της
αξίζει.

Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική, η εναλλακτική του να υπήρχε
µια χρηµατοδότηση χωρίς την εσωτερική µεταρρύθµιση στο ορ-
γανωσιακό µοντέλο της εταιρείας ή στην ευρύτερη λειτουργία
της, πράγµατα τα οποία αντανακλώνται µε διατάξεις στην υφι-
στάµενη τροπολογία, εµµέσως θα ήταν µια βοήθεια σε όλους

εκείνους που περιµένουν να δουν την εταιρεία αυτή εν τέλει να
καταρρέει ή το να µην την είχαµε βοηθήσει. Άρα, υπό αυτή την
έννοια, οι κινήσεις αυτές είναι απολύτως αυτονόητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε µου να πω ότι ο στόχος είναι ο
εκσυγχρονισµός εταιρείας. Αυτό που κάνουµε είναι κάτι που
έγινε πέντε, δέκα ή και δεκαπέντε χρόνια πριν σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες. Το κάνουµε τώρα. Η καθολική υπηρεσία θα συνε-
χίσει να παρέχεται κανονικά σε όλη την επικράτεια.

Και βέβαια -και θα κλείσω µε αυτή τη σκέψη- σε σχέση και µε
πολλά πράγµατα που ακούστηκαν, ακόµη και µε την πρόθεσή
µας να δούµε εν τέλει τον Έλληνα φορολογούµενο, το κράτος,
να παίρνει τα χρήµατά του πίσω από αυτή την ενέργεια της αύ-
ξησης µετοχικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να µπορέσουµε να υπερ-
βούµε πολλά από τα ταµπού του παρελθόντος. Νοµίζω ότι ήταν
ο Λίνκολν αυτός που είχε πει ότι τα δόγµατα του ήσυχου παρελ-
θόντος είναι ανεπαρκή για το θυελλώδες παρόν. Και επειδή η πε-
ρίσταση είναι δύσκολη, πρέπει να µπορέσουµε να αρθούµε στο
ύψος της περίστασης.

Αυτό ακριβώς καλούµαστε να κάνουµε µε αυτό το σχέδιο.
Αυτό κάνουµε µε αυτό το σχέδιο. Και ακριβώς γι’ αυτό σας κα-
λούµε να το στηρίξετε για την επόµενη µέρα των Ελληνικών Τα-
χυδροµείων.

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.

Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το
Κίνηµα Αλλαγής, ο κ. Λοβέρδος. Φαντάζοµαι θέλετε τον λόγο για
την τροπολογία.

Χρόνια σας πολλά για εχθές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστά, κύριε Πρόεδρε, για την τρο-

πολογία. Σας ευχαριστώ.
Επωφελούµενος από την παρουσία του κ. Πιερρακάκη εδώ,

θέλω να του κάνω µία, µιάµιση ερώτηση.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, έχει γίνει πολλή συζήτηση αυτό το δε-

καπεντάµηνο - δεκαεξάµηνο που είστε στη διακυβέρνηση του
τόπου για τις µεταρρυθµίσεις, την αξία τους και την ανάγκη µε-
ταρρυθµίσεων που έχει η πατρίδα µας -µια συζήτηση µε την
οποία δεν διαφωνώ καθόλου, γιατί υποστηρίζω µε τον πιο έντονο
τρόπο τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις και τις µεταρρυθµίσεις στο
πεδίο της οικονοµίας- είναι χρήσιµο πολλές φορές να βλέπουµε
αν κάτι το οποίο εµφανίζεται ως µια σηµαντική µεταρρύθµιση
είναι πράγµατι τέτοια και γίνεται και έγκαιρα.

Το µισό µου ερώτηµα σχετίζεται µε τον χρόνο. Γιατί έπρεπε να
περιµένετε ενάµιση χρόνο για να φέρετε µια τροποποίηση, που,
όπως είπε το πρωί στην οµιλία του ο εισηγητής µας, ο κ. Κεγκέ-
ρογλου, είναι καρµπόν, είναι περίπου ίδια ή είναι ακριβώς η ίδια
-δεν είµαι και απολύτως ειδικός- µε την αντίστοιχη που έγινε στον
χώρο της ΔΕΗ; Αργήσατε για να φτάσετε στο παρά ένα να πρέ-
πει να αντιµετωπίσετε ζητήµατα πληρωµών, δαπανών που έχουν
να κάνουν µε το άµεσο µέλλον; Δεν ξέρω αν είναι γι’ αυτόν τον
µήνα ή για τον επόµενο ή για τους επόµενους. Όµως, να έχετε
τέτοια ένταση ανάγκης; Αργήσατε; Ήταν οι περιστάσεις που σχε-
τίζονται µε τους περιορισµούς των πολιτών σε ό,τι αφορά στην
οικονοµική τους και στην κοινωνική τους λειτουργία ή αδιαφο-
ρήσατε, δεν ψάξετε εγκαίρως το θέµα και έρχεστε καθυστερη-
µένα; Αυτό είναι το µισό.

Το ολόκληρο, όµως, του ερωτήµατός µου είναι άλλο. Πώς για
ένα τόσο σοβαρό θέµα, που έχει τις συνισταµένες του στον
σταυρό, στη διασταύρωση των προβληµάτων που σχετίζονται µε
την επικοινωνία, µε τις υπηρεσίες υπέρ του πολίτη, αλλά και µε
τους εργαζόµενους, όπως φαίνεται εκεί, αντί να διέλθετε την κα-
νονική νοµοθετική διαδικασία, η οποία δίνει το πλεονέκτηµα και
σε εσάς, αλλά και στην ελληνική κοινωνία και φυσικά και στη
Βουλή, να υπάρχει η κοινωνική διαβούλευση, να υπάρχει η πολι-
τική διαβούλευση, να υπάρχει η παρέµβαση της νοµοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής, να υπάρχει η αξιολόγηση στην αρµόδια
επιτροπή της Βουλής, να υπάρχει η αξιολόγηση εν τέλει και από
το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής για τις θεσµικές διαστά-
σεις της παρέµβασής σας, πώς εσείς τα αγνοήσατε όλα αυτά και
ήρθατε την προτεραία της συζήτησης στην Ολοµέλεια να µας

3140 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



πείτε τις λέξεις που µας είπατε εδώ, που δεν θέλω να τις υπονο-
µεύσω. Εγώ σας παρακολουθώ όπως τα λέτε. Θα µπορούσα να
σας υπονοµεύσω µε βάση τα όσα προείπα. Δεν νοµίζω ότι είναι
σκόπιµο να το κάνω. Γιατί το είδατε έτσι;

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστού-

µε, κύριε Λοβέρδο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Λοβέρδο, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω, λέγοντας ότι όλο

αυτό το διάστηµα έγιναν ενέργειες και αν δεν τις λέγαµε, θα αδι-
κούσαµε µια διοίκηση η οποία τις έκανε...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει ένα πρόβληµα. Επειδή µιλάµε
µε µάσκες, δεν ακουγόµαστε καλά, κύριε Πρόεδρε.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Λοβέρδο, θα φωνάξω πιο δυ-
νατά.

Λέω ότι όλο αυτό το διάστηµα έχουν γίνει ενέργειες από µια
διοίκηση η οποία έχει επιµέλεια και µεγάλο ενδιαφέρον και έχει
ήδη ξεκινήσει. Διότι ξέρετε ότι το πλάνο αυτό έχει πάρα πολλές
παραµέτρους, εθνικές και ευρωπαϊκές, οι οποίες έπρεπε να µε-
λετηθούν. Και ξεκίνησε από µια βάση που δεν ήταν εξαρχής θε-
µελιωµένη την πρώτη µέρα. Έπρεπε να στηθεί.

Άλλωστε, αυτό που είπα και πριν ήταν ότι στην πραγµατικό-
τητα, αυτό για το οποίο µιλάµε είναι µια εκκρεµότητα πολλών
ετών. Πολλές προηγούµενες κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν
µπορέσει να λύσουν αυτό το θέµα µε πολύ µεγάλη ταχύτητα και
αυτό µέχρι σήµερα δεν είχε γίνει. Πάµε να κάνουµε κάτι που η
Δανία και άλλες χώρες, όπως και η Ιρλανδία, το έκαναν πριν από
πέντε, δέκα, δεκαπέντε χρόνια.

Μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο έχει ήδη µειωθεί το µηνιαίο έλ-
λειµµα της εταιρείας. Ήδη έχει αλλάξει και έχει γίνει διαβού-
λευση από την ΕΕΤΤ, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων, η συχνότητα διανοµής, από το χ+1 στο χ+3.
Θέλω να πω ότι έχουν ήδη δροµολογηθεί πάρα πολλά πράγµατα.

Η ανάπτυξη, όµως, ενός συνολικού σχεδίου που περιλαµβάνει
ένα ενδελεχές σχέδιο ψηφιακού µετασχηµατισµού, που περιλαµ-
βάνει ένα ενδελεχές σχέδιο εθελουσίας εξόδου, που περιλαµβά-
νει µια σειρά από άλλα πράγµατα σε σχέση µε το δίκτυο και τα
µοντέλα οργανωσιακής λειτουργίας, αυτονόητα χρειάστηκε
χρόνο κατάρτισης. Και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, αυτή τη
στιγµή παρουσιάζεται στο σύνολό του.

Είχα την ευκαιρία να το αναφέρω και χτες ότι δεν µπορεί να
περιµένει άλλο η λύση στο πρόβληµα των ΕΛΤΑ. Το µηνιαίο έλ-
λειµµα πλέον κάθε µήνα που περνάει αυξάνεται και ακριβώς γι’
αυτόν τον λόγο, επειδή η εταιρεία έχει πολύ µεγάλες ανάγκες
ρευστότητας, επιλέξαµε να έρθουµε αυτή τη στιγµή και να νο-
µοθετήσουµε, εφόσον το σχέδιο είναι έτοιµο και εφόσον έχει
ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαβούλευση, εσωτερικά και εξωτερικά,
για να ξεκινήσει να εκτελείται χωρίς άλλη καθυστέρηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Να ενηµερώσω τους συναδέλφους ότι θα ξεκινήσουµε µε τον

κ. Κωνσταντινίδη -και ελπίζουµε να τον ακούσουµε- στη συνέχεια,
θα πάω στον κ. Κατρίνη, µετά στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Ελληνικής Λύσης, στη συνέχεια στον Κοινοβουλευτικό Εκ-
πρόσωπο από τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν υπάρξει παρέµβαση από
Υπουργό για τροπολογία.

Κύριε Κωνσταντινίδη, µας ακούτε;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Εγώ σας ακούω, κύριε Πρό-

εδρε. Εσείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πολύ καλά. Έχετε τον

λόγο για επτά λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε

Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι συνά-

δελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση
του λαθρεµπορίου, ενός διαχρονικού προβλήµατος, που δυστυ-
χώς παραµένει ακόµα επίκαιρο. Καλούµαστε, συνεπώς, να αντι-
µετωπίσουµε αποτελεσµατικότερα αυτού του είδους την παρα-
βατικότητα, η οποία διαταράσσει βασικές λειτουργίες της κοινω-

νικοοικονοµικής ζωής και δεν επιτρέπει στη χώρα να αναπτύξει
όλη τη δυναµική της.

Είναι πράγµατι έτσι, αν αναλογιστούµε πόσα έσοδα χάνονται
ετησίως από την παράνοµη διακίνηση καυσίµων, ποτών, καπνι-
κών ειδών, καφέ, φαρµάκων, τροφίµων και άλλων προϊόντων.

Δικαίως, νοµίζω, επιφυλάχθηκε για το πραγµατικό ύψος του
λαθρεµπορίου ο εισηγητής της Πλειοψηφίας. Δεν αµφισβητείται,
όµως, από κανέναν ότι ο τζίρος του ανέρχεται σε εκατοντάδες
εκατοµµύρια ευρώ. Είναι µεγέθη, χρήµατα που λείπουν από την
εθνική οικονοµία, βλάπτουν τη δηµοσιονοµική ευστάθεια και προ-
καλούν τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά, στον ανταγωνισµό
και τελικά, αγανάκτηση στους έντιµους επαγγελµατίες και στην
κοινωνία.

Είναι, λοιπόν, η λαθρεµπορία ένα πεδίο στο οποίο η χώρα δεν
τα έχει πάει όσο καλά θα θέλαµε, παρά τις κατά καιρούς φιλότι-
µες προσπάθειες και είναι λογικό, όταν επί δεκαετίες το διωκτικό
σύστηµα λειτουργούσε σε ένα αναχρονιστικό πλαίσιο, ενώ υστε-
ρούσε σε πόρους, σε µέσα, σε τεχνολογικό εξοπλισµό, την ώρα
που η εγκληµατικότητα από την άλλη πλευρά διέθετε εργαλεία
αιχµής.

Τελικά, όσο αδυνατούσε η πολιτεία να αναχαιτίσει την παρά-
νοµη δραστηριότητα τόσο επέβαλε δυσβάσταχτες φορολογικές
και δασµολογικές επιβαρύνσεις στους συνεπείς, σε µια προσπά-
θεια να αντισταθµίσει τις απώλειες.

Βεβαίως, το µοντέλο αυτό λειτουργεί πάντα αντίστροφα, αφού
ανατροφοδοτεί τη δασµοφοροαποφυγή. Όσο µεγαλύτερες οι
επιβαρύνσεις τόσο ισχυρότερα τα κίνητρα για να καταφύγει κά-
ποιος σε αυτές τις πρακτικές.

Όµως, εκτός από την οικονοµική διάσταση εξίσου σηµαντική
είναι και η απειλή της υγείας των πολιτών, αφού τα λαθραία προ-
ϊόντα είναι συνήθως άγνωστης προέλευσης. Μπορεί να είναι νο-
θευµένα, αλλοιωµένα και τότε σίγουρα πολύ επικίνδυνα.

Συνεπώς, το συζητούµενο νοµοσχέδιο απαντάει στα κρίσιµα
ζητήµατα, εντοπίζει τις δυσλειτουργίες στην ελεγκτική διαδικα-
σία, ενθαρρύνει και ενισχύει τους λειτουργούς στο διωκτικό τους
έργο, εξοπλίζει τις υφιστάµενες δοµές και δηµιουργεί νέες όπου
κρίνεται αυτό αναγκαίο. Επιπλέον, εκσυγχρονίζει το θεσµικό
οπλοστάσιο.

Οι ρυθµίσεις αναφορικά µε τη λειτουργία του συντονιστικού
επιχειρησιακού κέντρου και την ηλεκτρονική εφαρµογή που τί-
θεται στη διάθεσή του, η δηµιουργία στην ΑΑΔΕ της βάσης δε-
δοµένων για τους επιτηδευµατίες που δραστηριοποιούνται στην
προµηθευτική αλυσίδα αλκοολούχων ποτών και το σύστηµα ταυ-
τοποίησης των προϊόντων αυτών, το µητρώο καταχώρησης των
δεξαµενών, αποθήκευσης και διακίνησης των ενεργειακών αγα-
θών, η ενίσχυση της ελεγκτικής διαδικασίας στα πετρελαιοειδή
και στις συναλλαγές καπνικών ειδών, αλλά και οι στοχευµένες
παρεµβάσεις στο κυρωτικό πλαίσιο και τέλος, η ενηµέρωση των
καταναλωτών για τις αθέµιτες πρακτικές αποτελούν κάποιες από
τις ουσιώδεις βελτιώσεις που επιφέρει το συζητούµενο σχέδιο
νόµου.

Πρόκειται, συνεπώς, για µια ολοκληρωµένη παρέµβαση για το
λαθρεµπόριο, που δηµιουργεί βάσιµες προσδοκίες ότι θα υπη-
ρετήσει τους στόχους της.

Επιβεβληµένη είναι, εξάλλου, η κύρωση του σχετικού πρωτο-
κόλλου σε άλλο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου της σύµβασης - πλαι-
σίου του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον έλεγχο του
καπνού, καθώς και η εναρµόνιση των διατάξεων για τον υπολο-
γισµό του τέλους ταξινόµησης και των τελών κυκλοφορίας, σύµ-
φωνα µε την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια µέθοδο µέτρησης
εκποµπών των ρύπων.

Περαιτέρω, όσοι έχει τύχει να εµπλακούν σε διαδικασίες για
τη διαχείριση σχολαζουσών κληρονοµιών, κοινωφελών περιου-
σιών και αντίστοιχων περιπτώσεων, σίγουρα αντιλαµβάνονται την
αξία και την αναγκαιότητα των επιχειρούµενων παρεµβάσεων
τόσο για τους ανθρώπους όπου ανατίθενται αυτά τα καθήκοντα
όσο και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

Τέλος, µια πολύ ενδιαφέρουσα ρύθµιση είναι αυτή του άρθρου
40, µε την οποία επιδιώκεται η απόκτηση φορολογικής κατοικίας
στην Ελλάδα από ανθρώπους που αποκτούν εισοδήµατα από µι-
σθωτή εργασία και επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ηµεδαπή
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µε την παροχή κινήτρων. Όπως συµβαίνει και µε άλλες συναφείς
ρυθµίσεις, η Ελλάδα επιδιώκει την προσέλκυση νέων φορολογι-
κών κατοίκων, προκειµένου να ενισχύσει έτσι τα έσοδά της. Αν-
τίστοιχες πρακτικές εφαρµόζονται φυσικά σε όλον τον κόσµο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κατανοήσουµε ότι οι
οικονοµίες αλλάζουν, οι συνθήκες απασχόλησης επίσης. Είτε το
θέλουµε είτε όχι, η αποµακρυσµένη εργασία ήρθε για να µείνει
σε όλον τον κόσµο και ιδίως για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Με τα
δεδοµένα που θα διαµορφωθούν στην µετά κορωνοϊό εποχή,
σύντοµα θα πρέπει µε µια αντίστοιχη διάταξη να προσελκύσουµε
στη χώρα -και να τους κάνουµε και φορολογικούς κατοίκους της-
ανθρώπους που θα µπορούν να διαµένουν εδώ, αλλά να εργά-
ζονται αποµακρυσµένα σε µεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού,
εκεί δηλαδή που ήδη εργάζονται. Πρόκειται για πολίτες που κατά
τεκµήριο έχουν υψηλή κατάρτιση και είναι υψηλά αµειβόµενοι,
ενώ η προσέλκυσή τους θα υπηρετήσει και τον στόχο του brain
drain.

De lege ferenda: Παράλληλα µε την ενίσχυση των µηχανισµών
αποτροπής πρέπει να επανεξετάσουµε το ύψος του ειδικού
φόρου κατανάλωσης -που πρέπει να οµολογήσουµε ότι σε κά-
ποια είδη είναι πάρα πολύ υψηλός- στην κατεύθυνση, λοιπόν, της
µείωσης, ώστε να µην ενθαρρύνεται το λαθρεµπόριο και τελικά,
µέσω της νοµιµοποίησης µέρους των λαθραίων συναλλαγών, να
αυξήσουµε και τα κρατικά έσοδα.

Εν όψει δε και των ιδιαιτέρων συνθηκών που προέκυψαν από
την πανδηµία, προτείνω τη µικρή επέκταση του πεδίου εφαρµο-
γής του άρθρου 16 του ν.4714/2020 για τη διευθέτηση φορολο-
γικών διαφορών από την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης, µε
κριτήριο όχι τον χρόνο της επιδικίας, ο οποίος εν πολλοίς εξαρ-
τάται από τη διοίκηση, αλλά τον χρόνο τέλεσης, µέχρι και σή-
µερα δηλαδή και την εισαγωγή αντίστοιχης διάταξης και για τις
τελωνειακές διαφορές, παραδείγµατος χάριν, της µη καταβολής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που οµοιάζουν µε τις φορολο-
γικές.

Το Κοµµουνιστικό Κόµµα µέµφεται τον φονταµενταλισµό, όταν
είναι γνωστό ότι οι λαθραίες συναλλαγές ανθούσαν στους δρό-
µους των χωρών της πρώην Σοβιετίας, ακόµη και για ευτελή είδη.

Καταληκτικά, δεδοµένης και της ευρύτατης αποδοχής των δια-
τάξεων του συζητούµενου νοµοσχεδίου τόσο στη διαβούλευση
όσο και κατά την κοινοβουλευτική επεξεργασία, εισηγούµαι την
ψήφισή του.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,

κύριε Κωνσταντινίδη και για την τήρηση του χρόνου.
Από την Κοζάνη στην Πελοπόννησο, στον Νοµό Ηλείας και

στον κ. Κατρίνη από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα έχει ενδιαφέρον κάποιος από την πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου, της Κυβέρνησης, να µας πει γιατί ο κ. Κωνσταντινί-
δης προσπάθησε τρεις ή τέσσερις φορές να συνδεθεί και να µι-
λήσει στην Ολοµέλεια -δεν είναι, εξάλλου, η πρώτη φορά που
συµβαίνει αυτό σε διαδικασία επιτροπής ή Ολοµέλειας µε εξ
αποστάσεως παρέµβαση- και να µας πει αν πιστεύει ότι το πρό-
βληµα του δικτύου είναι εδώ, είναι στην Κοζάνη ή είναι σε οποι-
ονδήποτε άλλον νοµό της χώρας, που βλέπουµε και εδώ, στη
Βουλή να έχουµε ανάλογα προβλήµατα. Θα έχει πολύ ενδιαφέ-
ρον να µας πουν ποια είναι η άποψή τους σε αυτό.

Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, µια και τώρα δεν είναι κά-
ποιος εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών, θυµίζοντας
στον κ. Σταϊκούρα ότι εµείς είχαµε ζητήσει πριν από ενάµιση
µήνα -όταν έλεγε ότι θα δώσει 1 δισεκατοµµύριο ευρώ επιστρε-
πτέα προκαταβολή τον Νοέµβριο και άλλα 700 εκατοµµύρια
ευρώ τον Δεκέµβριο- και του λέγαµε ότι προφανώς, επειδή είναι
εκτός οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας, τα χρήµατα
αυτά δεν φτάνουν και πρέπει να δώσει τουλάχιστον 4 δισεκατοµ-
µύρια ευρώ.

Διαβάζουµε ότι ήδη έχουν εκταµιευθεί πάνω από 1,5 δισεκα-
τοµµύριο ευρώ σε τριακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες επιχειρήσεις
και το σύνολο όσων έχουν κάνει αίτηση είναι τετρακόσιες πε-
νήντα χιλιάδες για τον Νοέµβριο. Πάνω από 2,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ κατ’ ελάχιστον θα εκταµιευθούν στην πρώτη φάση της επι-

στρεπτέας προκαταβολής.
Δεν ξέρω αν η Κυβέρνηση προγραµµατίσει και δεύτερη φάση

για να φτάσει, τελικά, στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ που της λέ-
γαµε εδώ και έναν µήνα ότι πρέπει να υπολογίσει γι’ αυτές τις
δύο φάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και τα χρήµατα να πληρω-
θούν όλοι όσοι έκαναν αίτηση και είναι δικαιούχοι της επιστρε-
πτέας, την ίδια στιγµή που ακούµε πάρα πολλά παράπονα από
νέες επιχειρήσεις που δεν µπαίνουν µέσα, την ίδια στιγµή που
αγρότες και κτηνοτρόφοι που έτυχε να κόψουν τιµολόγια τον Σε-
πτέµβριο ή τον Οκτώβριο πετιούνται εκτός, παρά το γεγονός ότι
είναι πληττόµενοι και έχουν υποστεί µεγάλη µείωση τζίρου το
πρώτο δεκάµηνο του 2020. Δεν ξέρω αν αυτό ενδιαφέρει την Κυ-
βέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών.

Να απαντήσει ο Υπουργός: Υπάρχουν λεφτά να δώσει σε
όλους όσοι είναι δικαιούχοι; Πρέπει να ξαναδεί και τον Δεκέµβριο
την πέµπτη φάση, για να µην αισθανθεί κανένας επαγγελµατίας,
κανένας αυτοαπασχολούµενος, κανένας αγρότης και κτηνοτρό-
φος ότι σε αυτή τη δύσκολη κρίση είναι αβοήθητος.

Ως προς το νοµοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ θέσπισε τον ισχύοντα Τε-
λωνειακό Κώδικα, οπότε είναι φυσιολογικό και εµείς να στηρί-
ζουµε κάθε προσπάθεια εισαγωγής νέων και σύγχρονων εργα-
λείων για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου. Υπάρχει, όµως,
βούληση από την Κυβέρνηση να πατάξει πραγµατικά το λαθρεµ-
πόριο; Μένει να αποδειχθεί. Διότι, σύµφωνα µε τον προϋπολογι-
σµό που κατέθεσε η Κυβέρνηση, δεν τρέφει µεγάλες προσδοκίες
για έσοδα από τελωνειακά πρόστιµα, ενώ και τα προηγούµενα
χρόνια οι εισπράξεις ήταν πολύ λιγότερες από τα πρόστιµα που
βεβαιώθηκαν.

Χαρακτηριστικά, από το 2019 εισπράχθηκαν 14 εκατοµµύρια
από τα 185,5 εκατοµµύρια βεβαιωµένα. Το είπε και ο εισηγητής
µας, ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ότι χρειάζεται παραδειγµατική
τιµωρία σε περιπτώσεις παραβάσεων µε διακοπή δραστηριότη-
τας, δηµοσιοποίηση των παραβάσεων µε νόµο και όχι να παρα-
πέµπεται στον Διοικητή της ΑΑΔΕ και κάποια στιγµή θα πρέπει
να αξιολογήσουµε και την αποδοτικότητα του µέτρου εξίσωσης
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης µε
το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έγινε για την πάταξη του λαθρεµ-
πορίου και οδήγησε στο επίδοµα θέρµανσης, το οποίο κάθε χρο-
νιά βαίνει µειούµενο.

Κοιτάξτε τώρα τι θυµήθηκα. Θυµήθηκα ότι ο κ. Βεσυρόπουλος
και ο κ. Σταϊκούρας -µάλλον και εσείς, κύριε Γεωργαντά- στις 15
Οκτωβρίου 2018 είχατε ζητήσει ως αξιωµατική αντιπολίτευση -
γιατί µιλάτε για υπευθυνότητα και στηλιτεύετε τον λαϊκισµό- δι-
πλασιασµό του επιδόµατος θέρµανσης και άλλα 60 εκατοµµύρια
µε ταυτόχρονη επαναφορά διευρυµένων επιδοµατικών κριτηρίων
προς το 2014. Δεν το κάνατε ποτέ. Από εκεί και πέρα, να µην µι-
λάτε για υπευθυνότητα, λαϊκισµό και σοβαρότητα σ’ αυτήν την
Αίθουσα. 

Πάµε στο άρθρο 23. Λείπει βέβαια ο κ. Βεσυρόπουλος. Είναι
ένα άρθρο που µιλά για προστασία, αµοιβές και επιβραβεύσεις
σε όσους δώσουν πληροφορίες για λαθρεµπόριο ή υπαλλήλους
που έχουν συµβάλει στην εξάρθρωση του λαθρεµπορίου. Πολύ
σωστή η βελτίωση της διάταξης και πολύ καλά κάνετε και το προ-
βλέπετε. 

Έχετε διερευνήσει, όµως, κύριε Βεσυρόπουλε, εσείς ή ο διοι-
κητής της ΑΑΔΕ τι γίνεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης µε τη διακίνηση βυτίων οινοπνεύµατος από τη
Βουλγαρία ή τροφίµων από την Τουρκία από το 2018 µέχρι σή-
µερα που µιλάµε; Έχετε αξιολογήσει τη δράση της τελωνειακής
υπηρεσίας και της υπηρεσίας του Γενικού Χηµείου του Κράτους
που ελέγχουν τις επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν αλ-
κοολούχα; Γιατί ακούµε για επιθεωρητές του ΣΔΟΕ που διαπι-
στώνουν ελλείµµατα στους ελέγχους και ως διά µαγείας βρίσκο-
νται ξαφνικά κατηγορούµενοι. Ενώ υπάρχουν προσφυγές σε ει-
σαγγελείς και το ΣΔΟΕ επιβεβαιώνει τα ευρήµατα, αγνοείται το
πόρισµα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ. 

Επειδή ξέρω, κύριε Υπουργέ, κύριε Βεσυρόπουλε, ότι είστε
άτεγκτος σ’ αυτά τα ζητήµατα, θέλω να σας παρακαλέσω, µε
αφορµή τη διάταξη αυτή, να δείτε πώς λειτουργούν και ποια είναι
η αποτελεσµατικότητα όλων των υπηρεσιών. 

Άρθρο 38, τέλη ταξινόµησης. Δεν µας έχετε πει τι θα κάνετε
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µε τα τέλη κυκλοφορίας, 1,1 δισεκατοµµύρια τις επόµενες εικο-
σιεννέα µέρες. Μαζί µε τα υπόλοιπα 3,5 δισεκατοµµύρια θα πλη-
ρώσουν οι επιχειρήσεις που θα ανοίξουν, αν θα ανοίξουν στις 21
Δεκεµβρίου και οι εργαζόµενοι που είναι σε αναστολή µέχρι τις
21 Δεκεµβρίου. 

Θα τα µεταθέσετε; Μη µας πείτε ότι δεν γίνεται. Ο κ. Βρούτσης
πριν από µια βδοµάδα 440 εκατοµµύρια που ήταν να πληρώσουν
στον ΕΦΚΑ τα µετέθεσε για τις 31 Μαρτίου. Εκτός αν ο κ. Βρού-
τσης έχει µεγαλύτερη ευαισθησία από εσάς και τα µεταθέτει.
Εσείς 1,1 δισεκατοµµύρια τέλη κυκλοφορίας στους πολίτες που
είναι σπίτι τους. 

Στο άρθρο 40 πρέπει να διευκρινίσετε αν θα πάνε πέντε αντί
για επτά τα χρόνια της φορολογικής έδρας, για να µπορέσει να
µεταφερθεί. Είναι σωστή διάταξη. Ήδη µας έχει προλάβει η Ολ-
λανδία σε µια προσπάθεια να προσελκύσει, ειδικά µετά το Brexit,
αρκετούς επαγγελµατίες. 

Πάµε τώρα στην τροπολογία για τα ΕΛΤΑ. Εµείς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στο ΠΑΣΟΚ έχουµε αλλεργία σε όλους όσοι
επιχειρούν να αλλοιώσουν τον πυρήνα και την πραγµατική διά-
σταση του ιδρυτικού νόµου του ΑΣΕΠ. 

Καταλαβαίνετε ότι έχουµε ιδιαίτερη ευαισθησία, όταν σ’ αυτήν
την προσπάθεια πρωτοστατούν πολιτικά στελέχη που για πολλά
χρόνια πρέσβευαν τα ίδια µε εµάς σ’ αυτήν την κατεύθυνση ότι
το ΑΣΕΠ είναι αναλλοίωτο και δεν πρέπει κανείς να το πειράζει. 

Ο κ. Θεοδωρικάκος µάς λέει καθηµερινά για τις αλλαγές στο
ΑΣΕΠ και το νέο σύστηµα προσλήψεων, στο οποίο περιλαµβάνε-
ται και το προσωπικό των ανώνυµων εταιριών του δηµοσίου, δη-
λαδή και τα ΕΛΤΑ. 

Έρχεται, όµως, σήµερα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και φέρνει ένα δικό του σύστηµα προσλήψεων. Μας γυρνάει
πολλά χρόνια πίσω. Εξαίρεση από την ΠΥΣ. Εγώ δεν καταλα-
βαίνω γιατί είναι εξαίρεση από την ΠΥΣ. Εξαίρεση για τις πράξεις
του Υπουργικού Συµβουλίου είναι για τις προσλήψεις λόγω CO-
VID, που είναι επείγουσες λόγω της υγειονοµικής κατάστασης.
Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό για τις προσλήψεις στα
ΕΛΤΑ, µε µοναδική δυνατότητα ένστασης επί της νοµιµότητας
της διαδικασίας. 

Ήδη η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Ταχυδροµικών
Υπαλλήλων έβγαλε ανακοίνωση και σας καταγγέλλει γιατί δεν
έγινε καµµία διαβούλευση και βεβαίως ανοίγετε και την κερκό-
πορτα µεταφοράς προσωπικού από επιχειρήσεις στο δηµόσιο.
Προσέξτε το, γιατί θα το βρείτε µπροστά σας πολύ σύντοµα µε
οµοειδείς επιχειρήσεις.

Παρέκκλιση από τον νόµο περί δηµοσίων συµβάσεων για τις
προµήθειες, σύµφωνα µε τον κανονισµό προµηθειών των ΕΛΤΑ,
ενώ την άλλη βδοµάδα έρχεται το νοµοσχέδιο που αλλάζει το
πλαίσιο συνολικά των δηµοσίων συµβάσεων. Αυτό το µοντέλο θα
εφαρµόσετε; Για να ξέρουµε τι λέει και το νοµοσχέδιο. 

Τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διατίµηση σε
προϊόντα µετά από το φιάσκο µε τα τεστ. Πέρα από τον καθορι-
σµό του κέρδους στους πωλητές, θα πρέπει να υπάρχει αντί-
στοιχη ρύθµιση για παραγωγούς-µεταποιητές οι οποίοι έχουν
επωµιστεί ήδη το κόστος παραγωγής. 

Τελειώνοντας -τα έχει αναφέρει και ο εισηγητής µας, ο Βασί-
λης Κεγκέρογλου- έχουµε καταθέσει δύο τροπολογίες. Στην
πρώτη ζητάµε την παράταση για την υποχρέωση δηµοσίευσης
δηµόσιων διακηρύξεων, προκηρύξεων και περιλήψεων στον πε-
ριφερειακό και τοπικό τύπο. Είναι κάτι που νοµίζουµε ότι είναι δί-
καιο σ’ αυτήν τη δύσκολη συγκυρία και πρέπει να το φέρετε
σύντοµα και νοµίζω ότι θα πρέπει να είναι για δύο χρόνια και να
εξετάσετε αν θα ενταχθούν και τα ηλεκτρονικά µέσα, που παί-
ζουν επίσης τον ίδιο σοβαρό και αξιόπιστο ρόλο ενηµέρωσης. 

Η δεύτερη είναι για τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην
εστίαση και τη διαµονή, που νοµίζουµε ότι είναι ο µεγάλος «ασθε-
νής» των οικονοµικών συνεπειών του κορωνοϊού και πρέπει έµ-
πρακτα όλοι αυτοί οι επαγγελµατίες να δουν την Κυβέρνηση, όχι
µόνο να τους λέει τι θα κάνει, αλλά να κάνει, να διευκολύνει και
να ανακουφίζει, γιατί δυστυχώς και η επόµενη χρονιά προβλέπε-
ται πάρα πολύ δύσκολη. 

Ευχαριστώ. 
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατρίνη.

Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από την
Ελληνική Λύση κ. Βασίλειος Βιλιάρδος. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
Στα ΕΛΤΑ δεν θα αναφερθώ. Αναφέρθηκε ο εισηγητής µας

προηγουµένως µε σωστά πράγµατα. Νοµίζω ότι θα πρέπει να
ιδιωτικοποιηθούν, αλλά αν η εποχή είναι κατάλληλη ή όχι, αυτό
πρέπει να το σκεφτείτε. Είναι πολύ δύσκολη εποχή για να περι-
µένουµε ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα ΕΛΤΑ θα µπορέ-
σουν να ξαναγίνουν βιώσιµα. 

Ξεκινώντας τώρα από το λαθρεµπόριο καυσίµων, το θέµα είχε
επισηµανθεί από την τρόικα από την αρχή των µνηµονίων. Σε µία
από τις πρώτες εκθέσεις του το ΔΝΤ µε ηµεροµηνία 17-10-2010,
την εποχή που υποσχόταν µεταρρυθµίσεις, όπως τώρα η έκθεση
Πισσαρίδη, αναφερόταν στην εντατικοποίηση των ελέγχων εναν-
τίον του λαθρεµπορίου καυσίµων, µε έσοδα για το δηµόσιο του-
λάχιστον 190 εκατοµµύρια ευρώ. Έτσι έλεγε τότε το ΔΝΤ. 

Το 2011 ο Σύνδεσµος των Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοει-
δών το εκτιµούσε στα 400 έως 500 εκατοµµύρια ετησίως, όπως
θα καταθέσουµε στα Πρακτικά. Έκτοτε η τρόικα επέµενε µε συ-
νεχείς αναφορές για την καταστολή του λαθρεµπορίου καυσίµων
και καπνού, όπως το 2013 και το 2014 µε δύο εκθέσεις της, που
θα καταθέσουµε την πρώτη σελίδα τους στα Πρακτικά. 

Επτά χρόνια δε µετά από την τελευταία αξιολόγηση του προ-
γράµµατος, δήθεν, διάσωσης της Ελλάδας, αλλά στην ουσία των
γαλλικών και γερµανικών τραπεζών, σύµφωνα πια και µε τα απο-
µνηµονεύµατα του Οµπάµα, στις 2 Μαΐου 2017 γράφει τα εξής:
«Οι αρχές θα εφαρµόσουν τη στρατηγική κατά των λαθρεµπό-
ρων για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλω-
σης, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµά τους. Θα αναφέρουν την
πρόοδο σε τριµηνιαία βάση». Είναι περιττό να πω ότι έκτοτε δεν
έχει επιτευχθεί απολύτως τίποτα. 

Αλήθεια, τι έγιναν οι έρευνες και οι καταγγελίες του κ. Σούρλα,
πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής, γενικού γραµµατέα Δαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων από το 2012 έως το 2014;
Ήταν ένας έντιµος και αξιόλογος άνθρωπος. Το «ήταν» µε την
έννοια πως τον θυµόµαστε να περιφέρεται σε επιτροπές µε φα-
κέλους και να καταθέτει στοιχεία, για παράδειγµα τα παρακάτω,
για τα οποία θα καταθέσουµε δηµοσιεύµατα στα Πρακτικά. 

Πρώτον, 30 δισεκατοµµύρια ευρώ χαµένα από το λαθρεµπό-
ριο καυσίµων την τελευταία εικοσαετία. 30 δισεκατοµµύρια! 

Δεύτερον, 1 δισεκατοµµύριο ευρώ φοροδιαφυγή από το λα-
θρεµπόριο καυσίµων ετησίως, όπου τότε είχε πει τα εξής:
«Άκουσα κάποια στιγµή από φίλους µε αγάπη να µου λένε «µην
ανακατεύεσαι, υπάρχουν χαντάκια»». 

Τρίτον, 12 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο από το λαθρεµπό-
ριο καυσίµων και offshore. 

Τέταρτον, για το λαθρεµπόριο καυσίµων στον στρατό είχε πει
τα εξής: «Οι πρωταγωνιστές του κυκλώµατος είναι ευεργέτες,
χορηγοί φιλανθρωπικών σωµατείων και κατασκευαστές ιδρυµά-
των που έχουν και κοινωνική αποδοχή». 

Πέµπτον, όσον αφορά στα τσιγάρα εκτιµούσε το λαθρεµπόριό
τους στα 800.000.000 ευρώ το 2013 και στο 20% της νόµιµης εµ-
πορίας.

Όλα αυτά θα τα καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Όταν ξεπουλάει τώρα η Κυβέρνηση αεροδρόµια και λιµάνια ή

ανεξαρτητοποιεί υπηρεσίες όπως η ΑΠΑ, έχει καταλάβει πόσα
λαθραία θα διακινούνται; Δεν γνωρίζει τι γίνεται µε την «COSCO»
στην Ιταλία, όπως έχουµε αναφέρει αναλυτικά στο παρελθόν;

Επιστρέφοντας στην τρόικα µε το νέο όνοµά της, αυτό της ενι-
σχυµένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έβδοµη
αξιολόγηση και στη σελίδα τριάντα επτά αναφέρει πως θα ψηφι-
ζόταν νόµος για το λαθρεµπόριο µέχρι τον Οκτώβριο του 2020 -
το λέει από πριν- ενώ στην όγδοη αξιολόγηση το άλλαξε, ανα-
κοινώνοντας τον νόµο για τα τέλη Νοεµβρίου.

Αυτός είναι ο λόγος που κατακλύζει η Κυβέρνηση τη Βουλή µε
νοµοσχέδια, που στην πραγµατικότητα πρόκειται για εντολές των
ξένων. Εάν νοµίζει πάντως πως θα επιλύσει τα προβλήµατα της
χώρας µε νοµοσχέδια, είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Όσο για το λαθρεµπόριο τσιγάρων, οφείλουµε να σηµειώσου-
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µε πως κάποτε είχαµε µία ανθηρή βιοµηχανία καπνού και σήµερα
παράνοµα εργαστήρια, ενώ όταν η Κυβέρνηση καταδιώκει τα πα-
ραδοσιακά αποστακτήρια τσίπουρου, που κακώς τα φορολογεί,
η παράνοµη διακίνηση αλκοόλης ανθεί.

Αλήθεια, σε τι ποσό ετήσια εκτιµάει το λαθρεµπόριο η Κυβέρ-
νηση; Μπορεί να µας απαντήσει, αναφέροντας επιπλέον τα δια-
φυγόντα έσοδα του δηµοσίου και τον στόχο που θέτει για το
2021 µε το νοµοσχέδιο; Διαφορετικά δεν θα έχει κανένα νόηµα
η ψήφισή του, αν και θα το στηρίξουµε.

Όσον αφορά, τώρα, στη µελέτη Πισσαρίδη, στην οποία ανα-
φερθήκαµε προηγουµένως, δεν είναι ένα σχέδιο ανάπτυξης για
την ελληνική οικονοµία, όπως είναι ο τίτλος της, αλλά ένα ευχο-
λόγιο για την ελληνική οικονοµία, αφού δεν έχει ούτε έναν πίνακα
µε προβλέψεις µεγεθών, αλλά προτείνει ό,τι προβλέπουν οι διε-
θνείς οργανισµοί για τα µακροοικονοµικά µεγέθη, παρά τις γενι-
κόλογες ενδείξεις αν γίνουν οι µεταρρυθµίσεις που προτείνει.
Συνεχώς ακούµε τη λέξη «µεταρρυθµίσεις». 

Δεν είναι πάντως ούτε νέες προτάσεις, ούτε ρεαλιστικές, ούτε
εύλογες, ενώ παρέχουν µόνο µία καλή δικαιολογία για την οικο-
νοµική αποτυχία των µνηµονίων, επιρρίπτοντας βέβαια τις ευθύ-
νες στα θύµατα, στους Έλληνες, και όχι στους θύτες τους. Εάν
δεν είχαµε δει πάντως την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της, θα
νοµίζαµε ότι συντάχθηκε το 2010 για να δικαιολογήσει τα µνηµό-
νια. 

Σε γενικές γραµµές προτείνει περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις
για ανάπτυξη, δίνοντας λίγο µεγαλύτερη έµφαση στις εξαγωγές
από τον τουρισµό σε σχέση µε άλλες µελέτες στο παρελθόν -
είναι ένα σωστό βήµα- χωρίς να είναι εµφανές πώς θα επιτευχ-
θούν, καθώς δεν αναλύει το διεθνές περιβάλλον και τις αγορές
στις οποίες στοχεύει. 

Το σηµαντικότερο: Η έκθεση που στήριξε πρόσφατα ο κ. Ση-
µίτης, έχοντας ξεχάσει προφανώς τον ρόλο του στην καταστρο-
φική πορεία της χώρας µας, δεν έχει καµµία σοβαρή αναφορά
στα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα της Ελλάδας, τα οποία κα-
θιστούν αδύνατη την επανεκκίνηση της οικονοµίας της. Προτεί-
νει, εκτός των ήδη γνωστών κοινοτικών πακέτων, χρηµατοδότηση
µέσω της επένδυσης των συνταξιοδοτικών εισφορών στο χρη-
µατιστήριο, ενώ αναµένει µείωση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς το τέλος της δεκαετίας.

Ο κ. Πισσαρίδης πάντως το 2010 είχε δηλώσει πως οι περικο-
πές και η µείωση του κόστους, τα µνηµόνια δηλαδή, δεν είναι ο
κατάλληλος τρόπος για την αύξηση των εξαγωγών ή του τουρι-
σµού και την ανάπτυξη γενικότερα, αντιπροτείνοντας ως λύση
για την Ελλάδα τις επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικά από τη Γερµανία, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά για
να τεκµηριώσουµε αυτά που λέµε. Αργότερα, όµως, τάχθηκε
υπέρ της πολιτικής των µνηµονίων, ισχυριζόµενος πως το PSI
ήταν η µόνη λύση αντί της καταστροφής, της χρεοκοπίας, όπως
επίσης θα καταθέσουµε στα Πρακτικά.

Εύλογα, λοιπόν, αναρωτιόµαστε αν ο κ. Πισσαρίδης και οι
«σοφοί» του εκπορεύονται από την οικονοµική θεωρία ή από πο-
λιτικές σκοπιµότητες. Ειδικά όσον αφορά στη χρηµατοδότηση,
ακόµη και σήµερα έξι µεγάλες επιχειρήσεις πήραν τα περισσό-
τερα από τα δάνεια των τραπεζών. Ονοµαστικά, τα ΕΛΠΕ, η
«MOTOR OIL», η «ΤΙΤΑΝ», ο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», η «LAMDA DEVEL-
OPMENTS», η οποία δεν έχει ακόµα δώσει τα 300.000.000 της
προκαταβολής, παρά το ότι χρηµατοδοτήθηκε, και ο ΟΠΑΠ, ο
τσέχικος ΟΠΑΠ πλέον. Γιατί, αλήθεια, τα στερούν από τις άλλες
επιχειρήσεις, από τις µικρές, όταν αυτές οι µεγάλες έχουν και
άλλες δυνατότητες; Πού θα τα χρησιµοποιήσουν; Στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό; 

Εµείς πάντως ως Ελληνική Λύση πιστεύουµε στην αλλαγή του
οικονοµικού µας και τουριστικού µας µοντέλου, ενώ επειδή το
δηµόσιο χρέος µας έχει πάψει πλέον να είναι βιώσιµο, όπως, επί-
σης, το κόκκινο ιδιωτικό, θεωρούµε ως απαραίτητη προϋπόθεση
το άµεσο «πάγωµα», δηλαδή την αναβολή των πληρωµών, έως
ότου η Ελλάδα επιστρέψει σε βιώσιµη ανάπτυξη, όσον αφορά,
βέβαια, στα τοκοχρεολύσια που πληρώνει κάθε χρόνο. Το 2020
ήταν 23 δισεκατοµµύρια και άλλα τόσα περίπου θα είναι το 2021.
Πραγµατικά κανένας δεν ξέρει πού θα τα βρούµε. Άλλος τρόπος
δεν υπάρχει, ειδικά λόγω των συνεπειών της πανδηµίας για την

κοινωνία. Πρέπει, δηλαδή, να σταµατήσει η αιµορραγία και να
επενδυθούν αυτά τα χρήµατα στη χώρα µας, αφού χωρίς χρη-
µατοδότηση η Ελλάδα δεν θα καταφέρει τίποτα και θα καταστρα-
φεί ολοσχερώς. 

Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει µείωση, «κούρεµα» του κόκκι-
νου ιδιωτικού χρέους, τουλάχιστον απέναντι στις εφορίες, στο
κράτος δηλαδή, όπου δεν καταγράφεται έτσι κι αλλιώς στο ενερ-
γητικό του. Η Ελλάδα πάντως είναι µία πάµπλουτη χώρα µε ση-
µαντικό ενεργειακό και ορυκτό πλούτο, µε µία απίστευτη φυσική
οµορφιά, µε ικανότατους πολίτες -όταν, όµως, τους παρέχεται
το σωστό πλαίσιο, κάτι που φαίνεται από τους Έλληνες όταν πη-
γαίνουν στο εξωτερικό- καθώς επίσης µε µοναδικά στον πλανήτη
πολιτιστικά µνηµεία, οπότε ασφαλώς µπορεί να τα καταφέρει,
αρκεί µια κυβέρνηση να δροµολογήσει έναν σωστό µακροοικο-
νοµικό σχεδιασµό µε όραµα και αγάπη για την πατρίδα της. 

Κλείνοντας, θα τονίσουµε ακόµη µία φορά πως η Ελληνική
Λύση είναι ένα κεντρώο, φιλελεύθερο και πατριωτικό κόµµα, που
πιστεύει στο εθνικό κράτος και όχι στην ανεξέλεγκτη παγκοσµιο-
ποίηση, η οποία πληµµυρίζει µε παράνοµους µετανάστες, µε τρο-
µοκράτες ισλαµιστές και µε φθηνά εµπορεύµατα τη Δύση,
µειώνοντας το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής των πολι-
τών της. Σε καµµία περίπτωση δεν είναι ακραία νεοφιλελεύθερη
και εθνοµηδενιστική, όπως είναι ασφαλώς η Νέα Δηµοκρατία.

Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος κατα-

θέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυν-
σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστού-

µε, κύριε Βιλιάρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον

λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα δώσω τον λόγο για

ένα λεπτό στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλ-
λαγής.

Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αναγνωρίζω ότι ο Κοινοβουλευτικός

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης είναι πολύ επιµελής συνάδελ-
φος και πολλές φορές που οµιλεί, τον παρακολουθώ για να δω
τα στοιχεία κυρίως που αναφέρει και αξιοποιεί. 

Κύριε συνάδελφε, σας εκτιµώ και µε αυτόν τον τρόπο εκφρά-
ζοµαι στη Βουλή. 

Όµως, πολλές φορές, αγαπητέ συνάδελφε, στην οµιλία σας
αναφέρετε ως αξίωµα το ότι η κυβέρνηση του Κώστα Σηµίτη και
ο Κώστας Σηµίτης ήταν ένας πολιτικός, ένας πρωθυπουργός που
όχι µόνο δεν ωφέλησε, αλλά ζηµίωσε τη χώρα.

Κύριε Πρόεδρε, είναι απόλυτο λάθος -πολιτικό βέβαια λάθος-
το συµπέρασµα αυτό. Θα καλούσα τον συνάδελφο την επόµενη
φορά που θα κάνει, τουλάχιστον µπροστά µου, αυτήν την ανα-
φορά, να µπορεί να τεκµηριώσει τι είναι ακριβώς αυτό που λέει
για έναν άνθρωπο ο οποίος έβαλε τη χώρα στην Ευρωζώνη, ο
οποίος βοήθησε όσο δεν µπορείτε να φανταστείτε -ήµουν Υφυ-
πουργός Εξωτερικών και έχω απόλυτη γνώση αυτών που λέω-
την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέ-
χεια, µε την πορεία της Κύπρου, στην Ευρωζώνη, τον άνθρωπο
µε την καθοδήγηση του οποίου λειτουργούσε το Υπουργείο Δη-
µόσιας Τάξης υποδειγµατικά και συνελήφθη η «17 Νοέµβρη».
Ουκ έστιν τέλος των αλλαγών που έκανε στην ελληνική οικονοµία
και στην κοινωνία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν επί οκτώµισι χρόνια
πρωθυπουργός. 

Παρακαλώ, λοιπόν, τον συνάδελφο την επόµενη φορά, όταν
εγώ τουλάχιστον είµαι µπροστά, στην αναφορά του να είναι τεκ-
µηριωµένος, για να µπορώ να του απαντώ επί του συγκεκριµέ-
νου.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Βιλιάρ-

δο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Θα χρειαστώ λιγότερο χρόνο, κύριε

Πρόεδρε.
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Κατ’ αρχάς είναι η πρώτη φορά που αναφέροµαι στον κ. Ση-
µίτη και δεν αναφέροµαι συχνά. Αναφέροµαι, βέβαια, πολύ
συχνά στο ΠΑΣΟΚ. Έχω τεκµηριώσει πολλές φορές πόσο, πώς
και πότε κατέστρεψε τη χώρα, τεκµηριωµένα κάθε φορά.

Στον κ. Λοβέρδο υπόσχοµαι την επόµενη φορά να αναφερθώ
αναλυτικά ειδικά στον κ. Σηµίτη. Ξαναλέω ότι είναι η πρώτη φορά
που αναφέροµαι, όχι πολλές φορές.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κάτι που ήταν να κα-

ταθέσετε, κύριε Βιλιάρδο, το καταθέσατε; Καλώς.
Πάµε στον Θεσπρωτό κ. Μάριο Κάτση, Κοινοβουλευτικό Εκ-

πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα προκαταβολικά, επειδή µιλάµε επί της ουσίας για

δύο νοµοσχέδια -γιατί η τροπολογία για τα ΕΛΤΑ είναι ένα ολό-
κληρο νοµοσχέδιο- να σας ενηµερώσω και να σας ζητήσω να δεί-
ξετε την ανοχή σας, γιατί θα χρειαστεί να αναφερθώ και να υπερ-
βώ το χρόνο που προβλέπεται από τον Κανονισµό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σε λογικό πλαίσιο,
όµως. Μην ξεφύγουµε.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ναι, θα προσπαθήσω σε λογικό πλαίσιο,
κύριε Πρόεδρε. Είναι, όµως, δύο νοµοσχέδια.

Πρώτον, θα ήθελα να ξεκινήσω την οµιλία µου αρχής γενοµέ-
νης από τον σχολιασµό των τροπολογιών και αυτών που κατέ-
θεσε η Κυβέρνηση και αυτών που κατέθεσε η Αντιπολίτευση.

Όσον αφορά στο κοµµάτι της τροπολογίας που κατέθεσε ο
Υπουργός Ανάπτυξης για τη διατίµηση των τεστ COVID: Ξέρετε,
ενώ αφήσατε οκτώ µήνες τώρα τη µέση ελληνική οικογένεια και
τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά να έχουν έναν επιβαρυµένο οικογε-
νειακό προϋπολογισµό για την ιδεοληψία τη δικιά σας να κερδο-
σκοπούν ιδιώτες την περίοδο της πανδηµίας όπου έχει αυξηθεί
η ανεργία, έχουν κλειστεί οι άνθρωποι στο σπίτι και έχουν κλείσει
µαγαζιά, έρχεστε τώρα τάχα µου να σας πιάσει ο πόνος και να
νοµοθετήσετε, αγνοώντας προκλητικά και επιδεικτικά τις προτά-
σεις της Αντιπολίτευσης και της Αξιωµατικής ηµών και της Ελάσ-
σονος σχετικά µε το θέµα αυτό. Σας έπιασε ο πόνος, λοιπόν, να
κάνετε διατίµηση τώρα τον Δεκέµβρη, µετά από οκτώ µήνες. 

Κύριε Λιβανέ σας εκτιµώ, γιατί ζητάτε προτάσεις. Οι προτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτή την τροπολογία είναι οι εξής: Πρώτον, ανα-
κοστολόγηση των τιµών από το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, από
το ΚΕΣΥ. Δεν την έχετε κάνει. Ανακοστολογήστε πόσο στοιχίζουν
τα τεστ. Δεύτερον, συνταγογραφήστε τα ηλεκτρονικά από τους
γιατρούς µε συγκεκριµένα κλινικά και επιδηµιολογικά κριτήρια.
Τρίτη πρόταση, ακούστε τι πρέπει να κάνετε. Να αποζηµιώσετε
αυτά τα τεστ από τον ΕΟΠΥΥ µε µηδενική συµµετοχή των πολι-
τών. Τέταρτη πρόταση, αυτή η δαπάνη της ηλεκτρονικής συντα-
γογράφησης από τους γιατρούς για τη λαϊκή οικογένεια µε βάση
επιδηµιολογικά κριτήρια και χαρακτηριστικά να εξαιρεθεί από το
claw back, από τις δαπάνες υγείας. Kαι πέµπτη πρόταση, υπο-
χρεωτική δήλωση στον ΕΟΔΥ του συνόλου των διαγνωστικών
τεστ PCR ή rapid που διενεργούνται σε ιδιωτικά εργαστήρια και
φυσικά όλων των θετικών δειγµάτων.

Αυτή είναι η πρόταση η οποία κατατέθηκε -και για λόγους παν-
δηµίας η Βουλή και η Ολοµέλεια υπολειτουργεί- από τον αρµόδιο
τοµεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξανθό που σας βοµβαρδίζει κα-
θηµερινά µε προτάσεις, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να τες οι προτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Μην κόπτεστε, λοιπόν, και µη µας κουνήσετε το δάχτυλο τις
επόµενες ηµέρες ότι φέρατε διατίµηση, να τα ξέρετε, να είµαστε
καθαροί. Αυτό ήταν το πρώτο κοµµάτι γι’ αυτήν την τροπολογία.
Δεύτερο κοµµάτι. Προφανώς και επιβαρύνει και 40 ευρώ και 30
ευρώ να το διατιµήσετε. Εδώ πέρα λέµε να είναι δωρεάν στις κοι-
νωνικές οµάδες, δωρεάν συµµετοχή. Δεν το κάνετε αυτό. 

Δεύτερη τροπολογία. Να έρθω στην τροπολογία που κατέθεσε
το ΚΙΝΑΛ και αφορά στην παράταση των διακηρύξεων για δύο
έτη για τον εβδοµαδιαίο και ηµερήσιο περιφερειακό Τύπο. Η δια-
τήρηση των διακηρύξεων η οποία έχει παραταθεί µε νόµο της
δικής µας κυβέρνησης από το 2015 µέχρι και το 2020 και λήγει
τις επόµενες ηµέρες, είναι απαραίτητη προϋπόθεση της συνέχι-
σης της λειτουργίας των επιχειρήσεων του περιφερειακού Τύπου

και γι’ αυτό τον λόγο καλούµε την Κυβέρνηση και την Αντιπολί-
τευση, που κατέθεσε την τροπολογία, να µην συνδέει τη διατή-
ρηση των διακηρύξεων µε τον COVID. Δηλαδή, αυτό δεν πρέπει
να γίνει ούτε για ένα έτος, όπως λέει ο κ. Πέτσας στις απαντήσεις
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ούτε για δύο έτη, όπως λέτε
εσείς λόγω πανδηµίας. Αυτό πρέπει να γίνει µόνιµο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το ψηφίζετε;
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ναι βεβαίως, όχι για δύο έτη.
Αυτή την ερώτηση την έχω κάνει µαζί µε –δεν θυµάµαι τώρα-

πάνω από τριάντα, σαράντα Βουλευτές στον κύριο Γεωργιάδη
και τον κ. Πέτσα από 24 Ιουλίου του 2020. 

Σας καλούµε, λοιπόν, να ακούσετε τις Ενώσεις Περιφερειακού
Ηµερήσιου και Εβδοµαδιαίου Τύπου και να το κάνετε µόνιµο,
γιατί η βιωσιµότητα για τον περιφερειακό Τύπο ειδικά για εµάς
τους Βουλευτές περιφέρειας που κατανοούµε πόσο σηµαντικό
είναι να υπάρχουν αυτές οι εφηµερίδες, είναι ζήτηµα δηµοκρα-
τίας. Δεν είναι ζήτηµα COVID. Πρέπει να υπάρχει η φωνή του το-
πικού Τύπου, να ελέγχεται η εξουσία η τοπική, οι ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού, οι αιρετοί, όλοι µας. Είναι υποχρεωτικό, λοιπόν. Δώσατε
τόσα εκατοµµύρια στα ΜΜΕ. Μη συνδέετε την παράταση των δη-
µοσιεύσεων µε τον COVID ούτε εσείς, αλλά ούτε και οι συνάδελ-
φοι του Κινήµατος Αλλαγής. 

Καταθέτω στα Πρακτικά την ερώτηση από τις 24 Ιουλίου στην
οποία έχει απαντηθεί ότι θα έρθει η ρύθµιση κι έχουµε φτάσει
αρχές Δεκέµβρη και δεν έχει έρθει ακόµα.

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Κάτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-
γραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Όσο αφορά στην τροπολογία του κ. Βαρουφάκη και του
ΜέΡΑ25, είπα και νωρίτερα πως είµαστε κατ’ αρχάς θετικοί, αλλά
για να µην πέσει στα δικαστήρια, πρέπει να υπάρχει ένα θεσµικό
πλαίσιο. Πώς είναι αυτό το θεσµικό πλαίσιο ικανό να διασφαλίσει
ότι αυτή η τροπολογία θα έχει περιεχόµενο; Θα είναι αν ενσω-
µατώσουµε την ευρωπαϊκή οδηγία του 2018 για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών µέσων. Η οδηγία του 2018 είναι η AVMSD.
Αυτή de facto επιβάλλει φορολογία στις ψυχαγωγικές ηλεκτρο-
νικές πλατφόρµες οπτικοακουστικών µέσων, όπως είναι το NET-
FLIX, όπως είναι το Video Amazon κ.λπ.. Πάση θυσία πρέπει να
γίνει αυτό.

Δεν κατανοώ γιατί η Κυβέρνηση δεν ενσωµατώνει τόσο καιρό
αυτήν την οδηγία και ποια είναι η πολιτική της θέση. Και ξέρουµε
ότι αυτή η πλατφόρµα -ο κόσµος είναι κλεισµένος στο σπίτι κι
έχει µία διέξοδο διαφυγής ως προς το NETFLIX, όσοι µπορούν
να πληρώσουν- έχει υπερκέρδη αυτήν την περίοδο µε τις συν-
δροµές και τα 10,90 ευρώ που πληρώνει µηνιαίως ένα σπίτι για
να µπορέσουν τουλάχιστον να κρατήσουν ένα επίπεδο ψυχαγω-
γικό από τη στιγµή που είναι εγκλωβισµένοι και δεν βγαίνουν έ-
ξω. Άρα, λοιπόν, να ενσωµατωθεί η οδηγία. Είναι αναγκαίο να
γίνει, απαραίτητο και από ’κει και πέρα σε ένα τέτοιο θεσµικό
πλαίσιο να συζητήσουµε και τέτοιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες,
αλλά κατ’ αρχάς είµαστε θετικοί. 

Δεν ξέρω εάν έχω κάποια άλλη τροπολογία. Αν ξεχάσω κάτι,
θα πάρω τον λόγο µετά. 

Το κοµµάτι του νοµοσχεδίου νοµίζω ότι το ανέλυσε πάρα πολύ
καλά ο εισηγητής µας Τρύφωνας Αλεξιάδης, πρώην Υπουργός.
Θα έρθω τώρα στο ζήτηµα του νοµοσχεδίου εντός του νοµοσχε-
δίου που συζητάµε, που είναι το νοµοσχέδιο για την αναδιάρ-
θρωση των ΕΛΤΑ. 

Θα κάνω µια παρατήρηση ως προς τον τρόπο νοµοθέτησης.
Δεν µπορείτε να συνεχίσετε την υποτίµηση του Κοινοβουλίου.
Τέρµα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγµα που κάνετε, ένα δεύ-
τερο νοµοσχέδιο µέσα σε ένα άλλο νοµοσχέδιο εµφωλευµένο.
Γίνεται αυτήν τη στιγµή µία αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ χωρίς να
έχει διαβουλευτεί ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο, χωρίς να συζητηθεί
µε φορείς και επιτροπές, fast track και εν κρυπτώ. 

Μπορώ να κατανοήσω το κοµµάτι της αναγκαιότητας επειδή
λήγει το οικονοµικό έτος του 2020, που είναι έτος COVID, άρα
εξαιρούνται οι δαπάνες για τις κρατικές ενισχύσεις, το κοµµάτι
της οικονοµικής ενίσχυσης. Μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Ό-
µως, δεν έρχεται µόνο του, να δω ότι όλες οι πτέρυγες θα συµ-
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φωνήσουµε να ενισχυθούν τα ΕΛΤΑ και να έρθει µετά το σχέδιο
και να κάνουµε συγκεκριµένες προτάσεις επί του σχεδίου, αλλά
έρχεται «πακέτο». Έρχεται «πακέτο» µε ένα ακραία νεοφιλελεύ-
θερο σχέδιο το οποίο κάνει τα ΕΛΤΑ ιδιωτικό µαγαζί.

Γιατί, όµως, δεν το κάνετε αυτό το πράγµα και έρχεται εν µέσω
νοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια ένα δεύτερο νοµοσχέδιο; Προφα-
νώς γιατί φοβάται η Κυβέρνηση, αλλά και η Αντιπολίτευση, ότι
στις επιτροπές θα φαινόταν η στάση των συνδικαλιστικών παρα-
τάξεων που πρόσκεινται στην κυβερνητική πλειοψηφία. Ένα µε-
γάλο κοµµάτι της ΔΑΚΕ καταψήφισε το σχέδιο και η ΠΑΣΚΕ, που
πρόσκειται στο ΚΙΝΑΛ πολιτικά, υπερψήφισε απολύτως -ή εν
πάση περιπτώσει δεν µιλάµε για τις διαρροές- το σχέδιο της δι-
οίκησης για την εθελουσία χωρίς να έχει γνώση του νοµοσχε-
δίου. 

Δεν θέλατε, λοιπόν, να γίνει αυτό και να φανεί η διαφωνία στις
επιτροπές, για να δούµε όλοι τι ακριβώς συµβαίνει και πώς ακρι-
βώς οι εργαζόµενοι τάσσονται σε ένα τέτοιο σχέδιο.

Θα έρθω, κύριε Λιβανέ και στις προτάσεις, αλλά επειδή δεν
µου έδωσε τον λόγο νωρίτερα ο κ. Μπούρας, να απαντήσω λίγο
στον κ. Βεσυρόπουλο. 

Κύριε Βεσυρόπουλε, σας είπα νωρίτερα –και µε διαψεύσατε-
ότι είναι –λέει- για όλους η επιστρεπτέα και δεν έγινε καµµία εξαί-
ρεση για τους ανταγωνιστές. «Άρα, λοιπόν, δεν καταλαβαί-
νουµε…» µου είπατε «…προς τι η µοµφή και ο υπαινιγµός;» Αυτό
δεν είπατε; Εκτός κι αν κάνω κάποιο λάθος. 

Έχω ήδη κάνει tweet και το έχω δώσει στη δηµοσιότητα, αλλά
και θα το καταθέσω τώρα, ότι στις 8 Απριλίου 2020 ο διευθύνων
σύµβουλος των «ΕΛΤΑ Courier» –επιστολή προς τον προϊστάµενο
σας, Υπουργό Οικονοµικών κ. Σταικούρα- ζητά την ένταξη στην
ενίσχυση, στα µέτρα ενίσχυσης των «ΕΛΤΑ Courier» λόγω της
πανδηµίας, για να µη βρεθούν τα ΕΛΤΑ σε δυσχερή θέση σε σχέ-
ση µε τους ανταγωνιστές. Και ενώ στην επιστρεπτέα µπόρεσαν
να µπουν οι ανταγωνιστές, τα ΕΛΤΑ έµειναν απ’ έξω. Ακόµη πε-
ριµένουν απάντηση από τη δική σας διοίκηση. 

Σας απαντώ, λοιπόν, για να δείτε ότι διαψευστήκατε. Θα το
είχα πει νωρίτερα, αλλά δεν µε άφησε ο κ. Μπούρας. 

Το καταθέτω στα Πρακτικά και περιµένω τις απαντήσεις.
(Στο ση�είο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Κάτσης καταθέτει για

τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογρα-
φίας και Πρακτικών της Βουλής)

Τι κάνετε µε το νοµοσχέδιο; Κάνετε τέσσερα πράγµατα. Στη-
ρίζετε µε ρευστότητα τα ΕΛΤΑ µέσω του κρατικού προϋπολογι-
σµού µε 240 εκατοµµύρια ευρώ, για να καλύψουν τα ανοίγµατα
και να µην βαρέσουν κανόνι εκµεταλλευόµενοι την ευρωπαϊκή
χαλάρωση και τον περιορισµό της DGCOM για τις κρατικές ενι-
σχύσεις.

Δεύτερον, αναδιαρθρώνετε πλήρως την επιχείρηση µε ένα
σκληρά νεοφιλελεύθερο µοντέλο συρρίκνωσης υπηρεσιών, ερ-
γασιακών σχέσεων, κατάργηση στην πράξη των συλλογικών δια-
πραγµατεύσεων µε τη λογική του µαστιγίου και του καρότου.

Τρίτον, µετατρέπετε την εταιρεία από έναν δηµόσιο οργανισµό
σε ιδιωτικό µαγαζί, πλήρως ελεγχόµενο από την πολιτικά διορι-
σµένη διοίκηση, που κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων διατά-
ξεων, θα κάνει ό,τι θέλει σε προσλήψεις, συµβάσεις, µεταθέσεις.
Είναι ντετερµινιστικά απόλυτο ότι όλο αυτό θα καταλήξει σε ένα
όργιο παλαιοκοµµατισµού και κοµµατικού πελατειασµού. 

Τέταρτος άξονας είναι το εξής: Προετοιµάζετε την ιδιωτικο-
ποίηση των ΕΛΤΑ, είναι διακηρυγµένος στόχος, το είπε χθες ο
Υπουργός παρουσιάζοντας στην επιτροπή, µετά από αυτό το
σχέδιο, εντός διετίας κάποια στιγµή θα µπει και ένας ιδιώτης.
Άρα, ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, όπου η εταιρεία καθαρή πλέον
από χρέη και µε τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων θα
παραδοθεί στα ιδιωτικά συµφέροντα. Αυτό είναι το σχέδιο που
µας παρουσιάζετε σήµερα µέσα σε τέσσερις άξονες.

Στα άρθρα 1 έως 3 της τροπολογίας νοµοθετείτε ένα εργα-
σιακό πλαίσιο στα ΕΛΤΑ για τους νεοπροσλαµβανόµενους εργα-
ζοµένους αορίστου και ορισµένου χρόνου. Ουσιαστικά, καθιερώ-
νονται στο εξής οι κανόνες που ισχύουν στον ιδιωτικό τοµέα,
εκτός των συλλογικών συµβάσεων και του γενικού κανονισµού
των ΕΛΤΑ, µε προσλήψεις, ουσιαστικά, εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ,

εκτός του ελέγχου του δηµοσίου, µε παντοδύναµη τη διοίκηση
του οργανισµού στους όρους, τις διαδικασίες και την επιλογή. 

Επειδή εξανίστηκε προηγουµένως ο Υφυπουργός κ. Γεωργαν-
τάς, θα ήθελα να πω ότι λέει ρητά ότι αν δεν απαντήσουν η διοί-
κηση και ο ΑΣΕΠ µέσα σε δέκα ηµέρες, θεωρείται σύµφωνη
γνώµη. Αν πάρει τους πίνακες και δεν απαντήσει µέσα σε δέκα
ηµέρες θεωρείται σύµφωνη γνώµη για την επικύρωση των πινά-
κων. Σοβαρά µιλάτε; Από την εµπειρία σας τι πιστεύετε; Θα απαν-
τήσει το ΑΣΕΠ σε δέκα ηµέρες; Μπάι πας, παράκαµψη είναι του
ΑΣΕΠ, προφανώς είναι παράκαµψη.

Η διοίκηση προσλαµβάνει, χωρίς να απαιτείται πράξη υπουρ-
γικού συµβουλίου που θα βγει σε ΦΕΚ, ασφυκτικά περιθώρια,
µέσα σε δέκα ηµέρες, που δεν θα προλάβει. Και επί της ουσίας
το έχετε κάνει όχι µόνο στα ΕΛΤΑ, το έχετε κάνει και στη ΔΕΗ,
και στον ΕΛΓΑ, και στα καταστήµατα κράτησης. 

Είναι κυβερνητική πολιτική. Δεν εκπλησσόµαστε από αυτό που
βλέπουµε. Εσείς είστε αυτοί, οι αντικρατιστές, αυτοί που πρε-
σβεύουν το λιγότερο κράτος.

Οι νέοι εργαζόµενοι θα είναι µε ευέλικτες µορφές, εκτός των
προνοµίων της συλλογικής σύµβασης εργασίας. Άρα, καταργείτε
και στην πράξη τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις προς τέρψη
του κ. Βρούτση. 

Στο άρθρο 2, ενώ πριν προβλεπόταν όριο στον αριθµό των
εξωτερικών συνεργατών, τώρα στελεχώνετε την ανώτατη διοί-
κηση κατά πλειοψηφία µε εξωτερικούς υπαλλήλους, υποβαθµί-
ζοντας και θέτοντας στο περιθώριο τα ικανά στελέχη της
εταιρείας –εκτός και αν νοµίζετε ότι δεν υπάρχουν ικανά στελέχη
στην εταιρεία- που διαθέτουν δεξιότητες και εµπειρία. Εάν δεν
πιστεύετε ότι υπάρχουν ικανά στελέχη να το πείτε. 

Όσον αφορά στους ορισµένου χρόνου, τους ΙΔΟΧ, τους συµ-
βασιούχους, η διοίκηση θα παίρνει όποιους θέλει, όσους θέλει,
χωρίς κανέναν έλεγχο και ανά πάσα στιγµή θα απολύονται. Τι
είναι αυτό; Εργασιακή γαλέρα. Γαλέρα είναι αυτό. 

Μάλιστα, η µετατροπή των ιστορικών ΕΛΤΑ, που είναι ταυτό-
σηµα, σχεδόν, µε την ίδρυση του ελληνικού κράτους, σε ιδιωτικό
µαγαζί, ολοκληρώνεται µε το άρθρο 8, όπου η εταιρεία τίθεται
εκτός του νοµικού πλαισίου διαφάνειας που προβλέπει ο ν. 4412/
2016. Δηλαδή, όλες οι συµβάσεις, οι προµήθειες, οι αναθέσεις
για έργα και υπηρεσίες των ΕΛΤΑ θα είναι κατά παρέκκλιση κάθε
κείµενης νοµοθεσίας, χωρίς όρια, χωρίς κανόνες διαφάνειας,
χωρίς έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τίποτα, µηδέν. Τίποτα
απολύτως! 

Όλο αυτό το ονοµάζετε κατ’ ευφηµισµό «ενίσχυση της εταιρι-
κής διακυβέρνησης». καλά, στους όρους είστε φοβεροί! Θα
έπρεπε να πείτε καλύτερα «της κοµµατικής διακυβέρνησης». Ξέ-
ρετε µε τι µοιάζει αυτό; Μου θυµίζει, κύριε Υπουργέ, σαν να δί-
νετε ένα κουτάκι από σπίρτα σε έναν πυροµανή που είναι σε ένα
χωράφι µε ξεραµένα χόρτα κατακαλόκαιρο και µε καύσωνα και
να περιµένετε εάν θα πάρει φωτιά ή όχι. Αυτό µου θυµίζετε, για
τέτοια κατάσταση και συνθήκες µιλάµε. 

Προφανώς, είναι δεδοµένο ότι θα πάρουν φωτιά οι ρουσφετο-
λογικές προσλήψεις, οι απευθείας αναθέσεις σε ηµετέρους, το
όργιο του παλαιοκοµµατισµού που ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό
για τα συµπτώµατα που έρχεστε, δήθεν, σήµερα να θεραπεύ-
σετε. 

Αφού το απαξιώσατε τελείως στη συνείδηση του ελληνικού
λαού, η ιδιωτικοποίηση θα έρθει σαν ώριµο φρούτο. Παλιά µου
τέχνη κόσκινο. Μοντέλο ΔΕΗ, τα είπαµε και νωρίτερα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κάτση, ολοκλη-
ρώστε.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου τρία λεπτά
ακόµη. Έχει δώδεκα άρθρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όταν ανεβαίνατε στο
Βήµα ξέρατε πόσα είναι τα άρθρα.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω την ανάγκη
σας να περιορίσετε τη διαδικασία, αλλά αυτό έπρεπε να είχε συ-
ζητηθεί σε τέσσερις επιτροπές. Θα κάνουµε θέµα τα τέσσερα
λεπτά; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ σας λέω να σκε-
φθείτε τους συναδέλφους σας που περιµένουν.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ζητώ συγγνώµη προκαταβολικά. Θα δείξω
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ανοχή και εγώ σε παρόµοια κατάσταση στο µέλλον.
Αυτά συµβαίνουν και αφορούν στο µοντέλο ανάπτυξης του ορ-

γανισµού των ΕΛΤΑ και των «ΕΛΤΑ Courier» από εδώ και πέρα.
Δεν έχουµε καµµία αµφιβολία ότι είναι δοκιµασµένη συνταγή
αποτυχίας.

Πάµε παρακάτω, στα άρθρα 4 έως 7. Επιχειρείτε ανακατανοµή
και συρρίκνωση του προσωπικού του οµίλου των ΕΛΤΑ και των
ταχυµεταφορών στην κατεύθυνση ενός µικρότερου και πιο ευέ-
λικτου οργανισµού. Νοµοθετείτε το πλαίσιο για στοχευµένα προ-
γράµµατα εθελουσίας εξόδου δύο χιλιάδων ατόµων εντός
διετίας, σύµφωνα µε την τοποθέτηση του Υπουργού. Νοµοθε-
τείτε ένα πάγιο πλαίσιο µεταφοράς προσωπικού είτε εθελούσια
είτε υποχρεωτικά µεταξύ των εταιρειών του οµίλου, ανακατανο-
µής του πλεονάζοντος προσωπικού µε όλη την εξουσία στον δι-
ευθύνοντα σύµβουλο, ο οποίος θα καθορίζει ποιες θέσεις είναι
κενές, ποιος θα πηγαίνει πού, ποιος θα µετακινείται σε άλλους
φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου. Είναι σαφές
στη διάταξη ότι αυτό θα γίνεται υποχρεωτικά, δηλαδή, τιµωρη-
τικά.

Ξέρετε η εθελουσία στον πυρήνα της έχει µία πυρηνική δια-
φοροποίηση ως προς αυτό το σχέδιο, δεν έχει εκβιασµό, δεν έχει
ποινή, δεν έχει ρήτρα ποινής. 

Εδώ προκύπτουν κρίσιµα ερωτήµατα. Ρωτάµε; Ποιους θα
αφορά η εθελουσία και µε τι πακέτο θα κληθούν να συµφωνή-
σουν; Σε περίπτωση που δεν συµµετάσχει κάποιος, θα τον µετα-
κινείτε σε άλλη θέση στο δηµόσιο υποχρεωτικά, χωρίς να
διατηρεί την προσωπική διαφορά; Αυτό το λέει µέσα το νοµοσχέ-
διο και το ρωτώ ρητορικά. Εάν η διοίκηση καθορίζει πόσες και
ποιες είναι οι κενές οργανικές θέσεις και καταργήσει τις κενές
οργανικές θέσεις, τότε πώς θα πάει ο εργαζόµενος σε µια νέα
κενή οργανική θέση, αφού θα είναι κατηργηµένη, να µεταφερθεί
εντός του οµίλου σε άλλη θέση; Άρα, θα εξωθείται εκβιαστικά να
πάνε σε άλλον φορέα του δηµοσίου. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό
παραβαίνει τις αρχές της εθελουσίας. Δεν προβλέπεται η σύµ-
φωνη γνώµη. 

Αυτά είναι κρίσιµα ερωτήµατα και πρέπει να απαντηθούν τώρα
και όχι να καθορίζονται µε ΚΥΑ, γιατί φοβάµαι ότι δηµιουργείτε
ασάφεια στις διατάξεις για να επικρέµεται πάνω από τους εργα-
ζόµενους ένας µπαµπούλας για να συνδράµουν σε ένα σχέδιο
το οποίο θα τους τιµωρήσει. 

Βάλατε και τους συνδικαλιστές, δηλαδή, η διοίκηση όχι εσείς
απευθείας, να υπογράψουν να πάρουν ένα γουρούνι στο σακί,
συµφωνώντας σε ένα ΔΣ µία ηµέρα πριν κατατεθεί η τροπολογία,
δηλαδή, την περασµένη Δευτέρα, για ένα σχέδιο που δεν είχε
παρουσιαστεί στο σύνολο. 

Εµείς θεωρούµε ότι τα δύο χιλιάδες άτοµα είναι ένα υπερβο-
λικά φιλόδοξο σχέδιο για να ακουµπά στην πραγµατικότητα. Κατ’
αρχάς πρέπει να δείτε ποιοι έχουν θεµελιώσει δικαίωµα συντα-
ξιοδότησης και ποιοι µπορούν να φύγουν και προφανώς, φαντά-
ζοµαι, ότι δεν θα τους περιλαµβάνει η εθελουσία, αλλιώς θα είναι
σκάνδαλο.

Δεύτερον, σήµερα οι πεντέµισι χιλιάδες εργαζόµενοι καθώς
και το µισθολογικό τους κόστος, υπολογίζονται, σύµφωνα µε
αυτά που λέτε, στο 67%. Μετά την αναδιάρθρωση –σας έκανα
και χθες το ερώτηµα, εκεί αναφέρθηκε ο κ. Γεωργαντάς και ήθε-
λα να τον ρωτήσω τη δεύτερη φορά που µε έκοψε ο κ. Μπού-
ρας- πόσο υπολογίζετε ότι θα µειωθεί αυτό το εργασιακό κό-
στος; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς):Τώρα θα σας κόψω
εγώ. Έχετε πάρει 50% συν. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τι να κάνουµε, υπάρ-

χει Κανονισµός. Δεν πρέπει να τον εφαρµόζουµε;
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όλο καινούργια πα-

ζάρια µου κάνετε. 
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Να µας απαντήσετε και να φέρετε µία µε-

λέτη.
Το άρθρο 10 είναι η ήττα της νεοφιλελεύθερής σας αντίληψης

ότι όλα τα ρυθµίζει το αόρατο χέρι της αγοράς και έρχεστε και
τα ενισχύετε τα ΕΛΤΑ.

Σας θυµίζω –και το θύµισα και χθες- ότι εµείς δροµολογήσαµε
την αποζηµίωση της καθολικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως
2018 και σε αυτό το µονοπάτι συνεχίζετε και εκµεταλλεύεστε το
καθεστώς ότι υπάρχει εξαίρεση στις κρατικές ενισχύσεις.

Και έρχοµαι τώρα στο κοµµάτι των καταστηµάτων και καλώ
τους συναδέλφους Βουλευτές που στηρίζουν την κυβερνητική
Πλειοψηφία να είναι φειδωλοί, γιατί µην έρθουν µετά, αφού στη-
ρίξουν αυτό το σχέδιο και υποβάλλουν ερωτήσεις στον Υπουργό,
«κλείνει το τάδε κατάστηµα στη δικιά µου περιοχή και ερηµώνουν
τα χωριά». Να το ξέρουν, είναι κόκκινη γραµµή να µην κλείσει κα-
νένα κατάστηµα ΕΛΤΑ και να έχει παρουσία σε όλο το δίκτυο στη
χώρα µε χαµηλές υπηρεσίες, χαµηλές τιµές και ούτω καθεξής.

Ένας ιδιώτης αν έµπαινε και έπαιρνε την πλειοψηφία, δεν θα
παρείχε αυτή την υπηρεσία. Γι’ αυτό και είναι πάροχος καθολικής
υπηρεσίας τα ΕΛΤΑ, για να µπορεί να πηγαίνει τη σύνταξη στον
παππού στο χωριό στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο, για να µπορεί
να πηγαίνει τον λογαριασµό της ΔΕΗ κ.λπ..

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και µε αυτό κλείστε,
σας παρακαλώ!

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τελειώνω.
Και επειδή ζήτησε ο κ. Λιβανός προτάσεις για εκσυγχρονισµό,

κύριε Λιβανέ, το ξέρετε –φαντάζοµαι, αν δεν το ξέρετε, κακώς
δεν το ξέρετε- ότι επί δικών µας ηµερών η διοίκηση των ΕΛΤΑ
είχε µπει στην απελευθερωµένη αγορά ενέργειας, που εσείς
ωρυόσασταν να συµβεί και όριζε και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία ότι
έπρεπε να απελευθερωθεί η αγορά ενέργειας. Μπορείτε να µου
πείτε γιατί βγήκαν τώρα τα ΕΛΤΑ από την αγορά ενέργειας; Γιατί
τα βγάλατε; Φοβάστε να χτυπήσετε τους ανταγωνιστές; Μήπως
επειδή έχει πολύ δυνατό δίκτυο καταστηµάτων σε όλη την επι-
κράτεια και θα χτυπούσε πραγµατικά τους ιδιώτες ανταγωνιστές;
Μπορούν να κερδίσουν τα ΕΛΤΑ από την αξιοποίηση της αγοράς
ενέργειας, ναι ή όχι;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, κύριε Κάτση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Μπορούν. Μπορούν να αξιοποιήσουν, να

στραφούν στο δέµα και στο µικροδέµα, ναι ή όχι; Μπορούν. Μπο-
ρούν να αυτοµατοποιήσουν τα καταστήµατα, όπως και τα κέντρα
διανοµής, ναι ή όχι; Βεβαίως! Και έχουµε ξεκινήσει εµείς διαδι-
κασίες, εσείς µε ευρωπαϊκά κονδύλια το 2013 επί κυβέρνηση Σα-
µαρά τα είχατε παγώσει αυτά τα κονδύλια. Δεν υπήρχαν που-
θενά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο φτάσατε σε

αυτή την κατάσταση τα ΕΛΤΑ και τώρα έρχεστε να παρουσια-
στείτε ως σωτήρες.

Θέλω να ξεκαθαρίσω το γεγονός ότι µπαίνει ένα νοµοσχέδιο
σε ένα άλλο νοµοσχέδιο -αυτό για το λαθρεµπόριο- για το οποίο
είµαστε θετικοί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το είπατε στο ξεκί-
νηµα αυτό!

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Στο νοµοσχέδιο για τα ΕΛΤΑ είµαστε απο-
λύτως, κατηγορηµατικά αρνητικοί, ασχέτως αν τα ενισχύετε µε
κρατικό χρήµα, αλλά το σχέδιο είναι απόλυτο νεοφιλελεύθερο.
Εξήγησα το γιατί, νοµίζω. Οπότε, να αναλάβετε τις ευθύνες σας.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστού-

µε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία

που µας µοιράσατε ζητάω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό, ο κ. Κά-

τσης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Για την τροπολογία που µας µοιράσατε

θέλω να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, ο κ. Κάτσης έχει

δικαίωµα να µιλήσει, που είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Εσείς, κύριε Αλεξιάδη, είστε εισηγητής.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Είµαι εισηγητής. Μας µοιράσατε µια

τροπολογία. Ζητάω τον λόγο. Θα µου τον δώσετε, ναι ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Για την τροπολογία

που σας µοίρασα πείτε στον κ. Κάτση να πει αυτό που θέλετε,
κύριε Αλεξιάδη.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ο κ. Κάτσης ήταν στο Βήµα, όταν µας
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τη µοιράσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι και αυτό δεν ση-

µαίνει τώρα ότι θα µιλήσετε εσείς, συνεννοηθείτε και θα σας
δώσω εγώ τον λόγο.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Έχουµε συνεννοηθεί, κύριε Πρόεδρε,
να µιλήσω εγώ αντί του κ. Κάτση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στον Κοινοβουλευτικό
σας, κύριε Αλεξιάδη.

Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Υπουργός για να αναπτύξει την
τροπολογία.

Ορίστε, κύριε Πιερρακάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ γρή-
γορα να σχολιάσω κάποια από τα θέµατα τα οποία ανέπτυξε ο κ.
Κάτσης στην οµιλία του.

Κατ’ αρχάς, να πω ότι σε ό,τι αφορά στο ζήτηµα του ΑΣΕΠ δεν
υπάρχει καµµία παράκαµψη, τηρείται ο ν.3429/2005, το άρθρο
13, το οποίο αφορά στον τρόπο µε τον οποίο πολλές επιχειρή-
σεις του δηµόσιου τοµέα κάνουν προσλήψεις. Αυτή ακριβώς η
διαδικασία υπάρχει αυτή τη στιγµή και στην εξίσωση.

Και σε ό,τι αφορά στους διευθυντές και γενικούς διευθυντές,
ήδη οι γενικοί διευθυντές στα ΕΛΤΑ δύνανται να είναι και εκτός
της εταιρείας και ήδη µε βάση την υφιστάµενη συλλογική σύµ-
βαση εργασίας -που υπάρχει αυτή τη στιγµή στο τραπέζι η επα-
ναδιαπραγµάτευσή της- και σε επίπεδο διευθυντών µε απόφαση
διοικητικού συµβουλίου υπάρχει κάποια ευελιξία στις αποφάσεις.
Η λέξη-κλειδί είναι η λέξη «δύνανται». Κανείς δεν θέλει να παρα-
κάµψει –προφανώς- το στελεχιακό δυναµικό της εταιρείας.
Απλώς υπάρχει µία µέριµνα -που υφίσταται και ήδη επί της ου-
σίας- για να µπορέσουν να τραβήξουν κόσµο και εκτός της εται-
ρείας και νέο ανθρώπινο δυναµικό. Αυτή είναι η διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά στα καταστήµατα, είχα την ευκαιρία να το ανα-
πτύξω και χθες. Υπάρχει η αγωνία να µπορέσουν τα ΕΛΤΑ, χρη-
σιµοποιώντας και νέα λειτουργικά µοντέλα, να συνεχίσουν να
έχουν παρουσία στο σύνολο της επικράτειας, την έχουµε και
εµείς. Τα προηγούµενα χρόνια έκλεισαν καταστήµατα, επειδή η
εταιρεία συµπιεζόταν. Συνέβη αυτό επί των ηµερών όλων των κυ-
βερνήσεων.

Μέριµνά µας θα είναι να µπορέσουµε να συνεχίσουµε να
έχουµε νέο λειτουργικό µοντέλο και µε ένα κόστος το οποίο είναι
διαχειρίσιµο για τον Έλληνα φορολογούµενο, να έχουν παρου-
σία τα ΕΛΤΑ εκεί που έχουν σήµερα, που είναι πάνω από χίλια
διακόσια σηµεία στην επικράτεια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ, κύ-
ριε Υπουργέ.

Και να πάµε και πάλι στους οµιλητές. Θα ξεκινήσουµε από την
Πελοπόννησο, από την κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου από τη Νέα Δη-
µοκρατία.

Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε επτά λεπτά στη διάθεσή σας.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα ει-

σάγει σηµαντικές τοµές στο κρίσιµο για την εθνική οικονοµία µέ-
τωπο της αντιµετώπισης ορισµένων φαινοµένων λαθρεµπορίας,
τα οποία συνολικά στερούν κάθε χρόνο πολύτιµα κεφάλαια από
το κράτος, κεφάλαια τα οποία σε τελική ανάλυση αφαιρούνται
από την τσέπη των πιο αδύναµων κοινωνικά στρωµάτων.

Για τις ειδικότερες προβλέψεις του νοµοσχεδίου και την ανα-
γκαιότητά τους µίλησαν ήδη και θα συνεχίσουν να µιλούν άλλοι
συνάδελφοι της Πλειοψηφίας.

Εµένα θα µου επιτρέψετε να σταθώ ειδικότερα στο άρθρο 40,
το οποίο αν ως κράτος καταφέρουµε να το υλοποιήσουµε σω-
στά, θα επιτύχουµε όχι µόνο σηµαντική ενίσχυση του προϋπολο-
γισµού, αλλά τόνωση του διαρκώς εντεινόµενου δηµογραφικού
προβλήµατος που αντιµετωπίζει εδώ και περίπου σαράντα χρό-
νια η πατρίδα µας.

Αναφέροµαι συγκεκριµένα στα γενναία κίνητρα που παρέχει
το άρθρο 40 για την προσέλκυση στην Ελλάδα φορολογικών κα-
τοίκων του εξωτερικού, µεταξύ των οποίων -όπως γνωρίζετε- βρί-
σκονται εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες συµπατριώτες µας οι
οποίοι ξενιτεύτηκαν µετά το 2010, κυρίως, λόγω των συνεπειών
της οικονοµικής κρίσης.

Αυτή η µαζική έξοδος µορφωµένων νέων σε χώρες του εξω-
τερικού, το brain drain, όπως συνοψίστηκε σε δύο ξένες λέξεις,
συνεχίζει ακόµα και στις µέρες µας να δηµιουργεί αρνητικές επι-
πτώσεις στην οικονοµία. Δεν είναι µόνο το έλλειµµα φορολογι-
κών εσόδων και ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτει, αλλά
και το διευρυνόµενο χάσµα που δηµιουργείται στην ελληνική
αγορά εργασίας.

Παρόµοιο πρόβληµα, φυσικά, προκύπτει και λόγω της µετα-
νάστευσης ουκ ολίγων συµπολιτών µας που είχαν άλλες δεξιό-
τητες, τις οποίες τώρα έχουν θέσει στην υπηρεσία ξένων χωρών,
όπου ζουν και εργάζονται.

Η απουσία περίπου πεντακοσίων χιλιάδων Ελλήνων, όπως ανέ-
φερε πρόσφατα και ο κύριος Πρωθυπουργός, δηµιουργεί δυσα-
ναπλήρωτο κενό στην εγχώρια αγορά εργασίας, πλήττει σηµα-
ντικά τον προϋπολογισµό και εντείνει ακόµα περισσότερο το µε-
γαλύτερο εθνικό πρόβληµα, το δηµογραφικό.

Πιστή στις αξίες και στις δεσµεύσεις της η Κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί εµπράκτως µία από τις βασικότερες
προεκλογικές της δεσµεύσεις, ισχυροποιεί τους δεσµούς µεταξύ
κοινωνίας και οικονοµίας όλων των απανταχού Ελλήνων, παρέ-
χοντας µε το παρόν νοµοσχέδιο και σειρά άλλων θεσµικών πα-
ρεµβάσεων που ήδη υλοποιούνται, ισχυρά κίνητρα για τον
επαναπατρισµό των συµπολιτών µας που ξενιτεύτηκαν την πε-
ρασµένη δεκαετία.

Με το άρθρο 40 δίνουµε την ευκαιρία στους κατοίκους εξωτε-
ρικού, στους Έλληνες που τα σκληρά χρόνια της οικονοµικής
κρίσης έφυγαν από την Ελλάδα, ακόµα και µέχρι το 2015, να επι-
στρέψουν στη χώρα είτε ως µισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες είτε ακόµα και ως επιχειρηµατίες.

Ταυτόχρονα, δηµιουργούµε επιπλέον προϋποθέσεις προσέλ-
κυσης ξένων υπηκόων που θα επιλέξουν τη χώρα µας για τη φο-
ρολογική και εργασιακή τους έδρα, όπως έχουν ήδη πράξει άλλα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων η Ιτα-
λία, η Σουηδία, η Γαλλία, Ισπανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία.
Είναι εξαιρετικά ευνοϊκή η συγκυρία και για τέτοιες κατηγορίες
εργαζοµένων, όχι µόνο λόγω των πανευρωπαϊκών κατατάξεων
που δηµιουργεί η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και επειδή η εξ αποστάσεως εργασία
είναι πλέον παγκόσµιο κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο σε µεγάλο
βαθµό θα συνεχιστεί και µετά την εξάλειψη της πανδηµίας.

Βεβαίως, θα χρειαστεί προσπάθεια για να φέρουν σηµαντικά
αποτελέσµατα όλες αυτές οι πολιτικές.

Θα χρειαστεί, κύριοι Υπουργοί, να αποφύγουµε τη σκόπελο
της γραφειοκρατίας, η οποία είναι άκρως απωθητική προς όσους
ζουν στις προηγµένες κοινωνίες, από τις οποίες θέλουµε να προ-
σελκύσουµε ανθρώπινο δυναµικό. Ειδικά για τους ξενιτεµένους
συµπατριώτες µας το κράτος οφείλει να ελαχιστοποιήσει τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται. Τους το χρωστάµε.

Για παράδειγµα, γνωρίζω από τη δική µου επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα και από τη συµµετοχή µου στα διοικητικά του πρώην
ΤΣΜΕΔΕ, ότι πολλοί Έλληνες δεν έχουν καταγραφεί στην Εφο-
ρία Κατοίκων Εξωτερικού. Ταυτόχρονα, όµως, έχουν πραγµατο-
ποιήσει τη διαδικασία εγγραφής στους ασφαλιστικούς τους
φορείς, ώστε να µην χρειάζεται να καταβάλλουν διπλές εισφο-
ρές.

Θεωρώ αυτονόητο ότι για όλους αυτούς τους εργαζόµενους
συµπολίτες µας θα µπορέσουµε ως κράτος να απλοποιήσουµε
τη διαδικασία, βάζοντας τη φορολογική αρχή να επικοινωνήσει
µε τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, αντί να τους στέλνουµε να
ξαναµαζέψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε επόµενο στάδιο, ενισχυτικά των προβλέψεων του άρθρου
40, θα ήταν χρήσιµο να θεσπίσουµε και κίνητρα για την προσέλ-
κυση επενδύσεων, ακόµα και µικρού ύψους, από όλες αυτές τις
εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων. Γιατί να µην φέρουν τις οι-
κονοµίες τους στην πατρίδα, αντί να τις τοποθετούν στις χώρες
που διαµένουν σήµερα; Θα µπορούσαµε να προσελκύσουµε δι-
σεκατοµµύρια ευρώ από το εξωτερικό, παίρνοντας λίγα από
τους πολλούς, όπως πολύ σωστά λέει ο Πρωθυπουργός, µε φο-
ρολογικές εκπτώσεις, όπως αυτές που ήδη προβλέπονται, αλλά
και άλλα είδους κίνητρα, όπως το αυξηµένο ποσοστό επιδότησης
για έργα που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σε περίπτωση εισα-
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γωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό, µε χαµηλό ελάχιστο όριο
ακόµα και τις 100.000 ευρώ. 

Έχω καταθέσει αναλυτικά προτάσεις σε πρόσφατη εισήγησή
µου στην Ειδική Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής και θα επα-
νέλθω, κύριε Υπουργέ, µεταφέροντας και τις προσδοκίες συµ-
πολιτών µας από τον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολο-
γίας, των γνωστών startups, τον οποίο παρακολουθώ µε πολύ µε-
γάλο προσωπικό ενδιαφέρον εδώ και χρόνια. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου µαζί µε
τις άλλες σηµαντικές τοµές που εισάγει, προσφέρει ισχυρό κίνη-
τρο προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, Ελλήνων
και ξένων, στην πατρίδα µας για τα επόµενα χρόνια.

Το άρθρο 40 ειδικότερα προσφέρει την ευκαιρία στην Ελλάδα
να αυξήσει ποιοτικά και ποσοτικά το ανθρώπινο κεφάλαιό της,
τονώνοντας τα κρατικά έσοδα και συνεισφέροντας στη µάχη για
την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος. 

Ας προσπαθήσουµε όλοι µαζί, πάνω από κόµµατα και χρώ-
µατα, να το στηρίξουµε όχι απλά υπερψηφίζοντας, αλλά και κα-
ταθέτοντας καλόπιστα τις προτάσεις µας για άµεσες ή µελλο-
ντικές βελτιώσεις στις διατάξεις του. Η Κυβέρνηση αναλαµβάνει
την ευθύνη να το υλοποιήσει, χωρίς περιττή γραφειοκρατία και
µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, ώστε να έχουµε σηµαντικά και
µετρήσιµα αποτελέσµατα. Είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία
όλων των πολιτικών δυνάµεων θα βοηθήσει προς αυτήν την κα-
τεύθυνση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας να πω ότι µε τη ση-
µερινή µας ψήφο ανοίγουµε την πόρτα του επαναπατρισµού σε
εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Δίνουµε τέλος στο καθεστώς
αβεβαιότητας και βγάζουµε διαβατήριο επιστροφής σε όσους
έφυγαν, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να δοκιµάσουν να εξελί-
ξουν την καριέρα τους, επιστρέφοντας στο σπίτι µαζί µε πολίτες
άλλων προηγµένων χωρών, που θα µας κάνουν την τιµή να γί-
νουν συµπολίτες µας. Ας στηρίξουµε όλοι αυτήν την σηµαντική
πρωτοβουλία. 

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστού-

µε, κυρία Αλεξοπούλου.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία ερώτηση µπορώ να

κάνω στον Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί νω-

ρίτερα, την ώρα που ήµουν στο Βήµα, µε το που κατεβαίνω µου
ήρθε ένα «δωράκι». Να το! Αυτό είναι βιβλίο, δεν είναι δώρο! Εν-
τάξει, έχω να διαβάσω τα Χριστούγεννα!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ενηµερώνω ότι θα
έρθει...

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Αυτή είναι µια τροπολογία δήθεν, αλλά
είναι ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο. Έχω να κάνω -θα τοποθετηθεί
και ο συνάδελφος, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Αλεξιάδης- την
εξής ερώτηση: Φέρνετε και τρίτο νοµοσχέδιο µέσα στην Ολοµέ-
λεια. Σκοπεύετε να φέρετε και τέταρτο νοµοσχέδιο; Απαντήστε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Κάτση, σας ενη-
µερώνω...

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ρωτάω. Συγγνώµη. Έχουν
έρθει τα πάντα σήµερα!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχω να σας πω ότι θα
έρθει άλλη µία τροπολογία και θα δώσω τον λόγο στον κ. Αλε-
ξιάδη, επειδή του το αρνήθηκα προηγουµένως. Να µη µου κρα-
τήσει κακία, πείτε του.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Θα του δώσετε τον λόγο, αλλά εδώ µιλάµε
για αλλοίωση της νοµοθέτησης. Δεν ξέρω τι λέει αυτό εδώ πέρα
µέσα. Είναι ένα ολόκληρο βιβλίο. Θα έρθει κι άλλο; Και τέταρτο;
Να ξέρω. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Βεσυ-
ρόπουλε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Η τροπολογία που κατατέθηκε, µε γενικό αριθµό 620 και ειδικό
105, συνδέεται µε την υλοποίηση µέτρων και δράσεων που πρέ-
πει να ενεργοποιηθούν άµεσα, αφού υπάρχουν καταληκτικές

ηµεροµηνίες που πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα στη-
ρίξω τα άρθρα και θα µιλήσω γι’ αυτά στην τοποθέτησή µου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):

Κύριε συνάδελφε, δεν θέλετε να γίνει αναβίωση της ρύθµισης
των εκατόν είκοσι δόσεων; Να µην είναι ακατάσχετη η ωφέλεια
των εκµισθωτών; Δείτε τα άρθρα πρώτα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βεσυρόπουλε,
στην οµιλία σας.

Κύριε Αλεξιάδη, δεν ήσαστε εδώ. Θα έρθει άλλη µία τροπολο-
γία και θα σας δώσω τον λόγο µετά για τις δύο τροπολογίες µαζί.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Κάτση,

για ένα λεπτό, γιατί περιµένει η κ. Παπανάτσιου για να τοποθε-
τηθεί.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µας βοµβαρδίζετε µε νο-
µοσχέδια και ζητάτε και τα ρέστα; Εγώ µόλις είπα ότι θα τοπο-
θετηθεί ο αρµόδιος τοµεάρχης µας, που είναι και εισηγητής στο
νοµοσχέδιο το αρχικό, το πρώτο. Τώρα είµαστε στο τρίτο. Θα
φτάσουµε και σε τέταρτο; Ρωτάω. Γιατί δεν απαντάτε;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σας απάντησα προηγουµένως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Παπανάτσιου,
µας ακούτε; 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε επτά λεπτά στη

διάθεσή σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισµό ανέ-

φερα πως η Νέα Δηµοκρατία εισάγει ένα νέο µοντέλο διακυβέρ-
νησης βασισµένο στη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας και
εµπλουτισµένο µε αρκετό αυταρχισµό.

Σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση συστηµατικά έχει απαξιώσει
τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Το έλλειµµα δηµοκρατίας σε
όλο το φάσµα πολιτικών της Νέας Δηµοκρατίας ξεπερνά και τον
τρόπο που αντιλαµβάνεται τις συζητήσεις των νοµοθετικών πρω-
τοβουλιών της. 

Καταθέσατε προς διαβούλευση ένα νοµοσχέδιο αρκετά ση-
µαντικό µε το οποίο δεν είχαµε παρά τεχνικές διαφωνίες. Στη
Βουλή, όµως, έφτασε µε δεκαέξι επιπλέον άρθρα και µάλιστα την
ίδια ηµέρα συζήτησης του προϋπολογισµού µιας πολύ δύσκολης
χρονιάς. Αν αυτό δεν είναι υποβάθµιση της διαδικασίας, τότε δεν
ξέρω τι είναι. 

Αυτή η µέθοδος σηµαίνει, επίσης, πως δεν έχετε ένα σχέδιο,
ένα πλάνο για το τι θέλετε να κάνετε. Η νοµοθεσία που στοχεύει
στην πάταξη του λαθρεµπορίου, οφείλει να εξελίσσεται και να
αναθεωρείται. Αυτό πρέπει να συµβαίνει και για λόγους παρακο-
λούθησης των εξελίξεων, αλλά και για λόγους αναθεώρησης
πρακτικών, που είτε είναι περισσότερο αποδοτικές και εµπλου-
τίζονται είτε δεν είναι πια αποδοτικές και αναθεωρούνται. 

Στο νοµοσχέδιο οι ρυθµίσεις για το λαθρεµπόριο κινούνται σε
θετική κατεύθυνση. Παράλληλα, κυρώνεται και το πρωτόκολλο
του ΠΟΥ, που βρισκόταν ήδη σε επεξεργασία από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει
να σηµειώσουµε, επίσης, και τη συµπλήρωση της τριλογίας του
Υπουργείου Οικονοµικών και τις ιδιαίτερα αµφισβητούµενες και
υποτιθέµενα φιλοαναπτυξιακές ρυθµίσεις για τη µεταφορά της
φορολογικής κατοικίας.

Φέρνετε διάταξη που απαλλάσσει κατά 50% τον φόρο εισοδή-
µατος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του εισοδήµατος που
αποκτάται στην Ελλάδα από µισθωτή εργασία ή από άσκηση της
ατοµικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ας δοθούν κίνητρα,
κύριε Υπουργέ, στην αγορά εργασίας. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό,
όµως, σας φέρνει δυσανεξία. Εξάλλου, ποιος θα επιστρέψει σε
µια κατεστραµµένη και αποδιαρθρωµένη αγορά εργασίας; Μάλ-
λον η διάταξη αφορά υψηλά αµειβόµενους µεγάλων επιχειρηµα-
τικών οµίλων. Αντίστοιχα οι άνεργοι και οι µισθωτοί στη χώρα µας
θα φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις και µε σωρευµένα
χρέη από την πανδηµία. 
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Θα ήθελα να αναφέρω και ένα δεύτερο σηµείο που αφορά στο
τι έχει γίνει µέχρι σήµερα στο πλαίσιο της καταπολέµησης της
λαθρεµπορίας. Σχετικά µε τα καύσιµα να θυµίσουµε ότι προχω-
ρήσαµε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άµεσα στην έκδοση δευτερο-
γενούς νοµοθεσίας, που εκκρεµούσε από το 2012. Προβλέψαµε
υποχρέωση των πρατηριούχων υγρών καυσίµων να αποστέλλουν
πλήρη στοιχεία για τις οικονοµικές τους συναλλαγές, αγορές και
πωλήσεις από το εµπορικό τους πρόγραµµα στη βάση δεδοµέ-
νων του Υπουργείου Οικονοµικών. Εκδόθηκε υπουργική από-
φαση για το κέντρο λήψης σηµάτων και τον καθορισµό προδια-
γραφών και των διαδικασιών επικοινωνίας των µεταφορικών
µέσων καυσίµων µε αυτό. Βελτιώσαµε την απόφαση για την εγ-
κατάσταση συστηµάτων εισροών - εκροών στις φορολογικές
αποθήκες. Εκδώσαµε ΚΥΑ για εγκατάσταση συστηµάτων σ’ όλες
τις ελεύθερες εγκαταστάσεις καυσίµων και χηµικών προϊόντων.
Προβλέψαµε τη δηµιουργία µητρώου για όλες τις υπόγειες και
υπέργειες δεξαµενές καυσίµων. Εκδώσαµε δύο ΚΥΑ για την εγ-
κατάσταση συστηµάτων GPS και εισροών - εκροών στα πλωτά
µέσα που µεταφέρουν τα καύσιµα. Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την εγ-
κατάσταση συστήµατος µοριακής ιχνηθέτησης υγρών καυσίµων
στα καύσιµα χαµηλού ειδικού φόρου κατανάλωσης -πετρέλαιο
θέρµανσης και ναυτιλιακό πετρέλαιο- και προχωρά κανονικά η
διαδικασία για την εύρεση αναδόχου. 

Στα καπνικά για πρώτη φορά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώ-
ρησε στη θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου για την καταπολέµηση
του λαθρεµπορίου καπνικών µε τον ν.4410/2016, όπου προβλέ-
φθηκε για πρώτη φορά η δηµιουργία εθνικού µητρώου για ολό-
κληρη την εφοδιαστική αλυσίδα καπνικών, η πρόβλεψη νέων
αδειών, η λήψη αυστηρών µέτρων δέουσας επιµέλειας για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά και η δη-
µιουργία του συντονιστικού επιχειρησιακού κέντρου για την κα-
ταπολέµηση της λαθρεµπορίας προϊόντων που υπάγονται σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή καυσίµων, καπνικών και αλ-
κοολούχων.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε από την αρχή αποδείξει τη βούλησή
του για την πάταξη λαθρεµπορίου κάθε µορφής και για την ενί-
σχυση της τελωνειακής υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώ-
θηκαν όλες οι διαδικασίες για την πολύ σηµαντική προµήθεια του
πρώτου αυτοκινούµενου σαρωτή X-ray σκάνερ στη χώρα µας µε
αυξηµένες επιχειρησιακές δυνατότητες. Αυτή ειδικά η δράση
ήταν απολύτως αναγκαία λόγω της µορφολογίας της χώρας µας. 

Έτσι, εντός του Αυγούστου 2017, ολοκληρώθηκε και η παρα-
λαβή τεσσάρων επιπλέον µηχανηµάτων X-ray τα οποία τοποθε-
τήθηκαν σε τέσσερα κοµβικά τελωνεία της χώρας, Πειραιά,
Θεσσαλονίκη, Κήποι, Κακαβιά, ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν παράλ-
ληλα η διαδικασία για την απόκτηση άλλων δώδεκα µηχανηµά-
των, οκτώ αυτοκινούµενων και δώδεκα σταθµών για εµπορεύ-
µατα και δύο για εµπορευµατικούς συρµούς, µε σκοπό την πιο
ολοκληρωµένη πάταξη της λαθραίας εισαγωγής προϊόντων.

Νοµίζω -γίνεται εµφανές από τα προηγούµενα- πως υπηρετών-
τας µε συνέπεια την κατεύθυνση της πάταξης του λαθρεµπορίου
προχωρήσαµε την περίοδο 2015 - 2019 σε πολιτικές που αποτέ-
λεσαν τοµή, αλλά και συνέχεια ανολοκλήρωτων νοµοθετηµάτων.
Είναι επίσης εµφανές ότι το παρόν πλαίσιο συνεχίζει κατά ένα
µεγάλο µέρος τις τοµές του ν.4410/2016.

Θα ήθελα µερικές διευκρινίσεις από τον κύριο Υπουργό, γιατί
στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι η κυβερνητική δεν είναι διυπουργική
επιτροπή, όπως είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ότι είναι δυ-
νατόν να επιβλέπει το ΣΕΚ. Δηλαδή, είναι δυνητικό αυτό; Το
ρωτάω αυτό, γιατί αλλάζει σηµαντικά την πρωτοβουλία του άρ-
θρου.

Επίσης, στο άρθρο 4 για τα αλκοολούχα ποτά ίσως πρέπει να
προταθεί το όνοµα του αποστολέα και του παραλήπτη να εγγρά-
φονται σε κάθε διακίνηση µέχρι τα σηµεία λιανικής πώλησης.

Στο άρθρο 7 γίνεται αναφορά υποδοµών στις υπηρεσίες της
ΑΑΔΕ. Υπάρχουν και άλλες αρκετές επιχειρήσεις που ασκούν πε-
ραιτέρω έλεγχο, όπως στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τη Διεύ-
θυνση Μετεωρολογίας, µε τα ΚΕΔΑΚ του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος. Τι γίνεται µε αυτά;

Στο άρθρο 14 ορίζεται ως µοναδική αρµόδια υπηρεσία για την
ανάπτυξη και διαχείριση λογισµικού πληροφοριακών συστηµά-

των εισροών εκροών και GPS. Η δικαιολογία που δίνεται είναι ότι
ως προς τη συγκέντρωση της πολυδιάσπαρτης αρµοδιότητας.
Όπως, όµως, αναφέραµε και παραπάνω, υπάρχουν αρκετές υπη-
ρεσίες εντός και εκτός του Υπουργείου Οικονοµικών που κινούν-
ται ελεγκτικά στο ζήτηµα του λαθρεµπορίου. Θεωρείτε ότι αυτό
δεν θα επιφέρει δυσλειτουργίες στην παρακολούθηση της πλη-
ροφορίας;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κυρία
Παπανάτσιου, σας παρακαλώ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε το άρθρο 31 και τη διαδικασία αντικατάστασης των

διοικητικών κοινωφελών ιδρυµάτων και εκτελεστών διαθηκών,
εφόσον θεωρήσουµε ότι η ρύθµιση προσπαθεί να λύσει προβλή-
µατα µε τον διορισµό µελών εκτός του µητρώου, µε ποια κριτή-
ρια θα επιλέγονται οι αντικαταστάτες, καθώς δεν είναι καθόλου
διακριτό και διαφανές, ειδικά αν µιλάµε για ιδρύµατα µε µεγάλη
περιουσία.

Επίσης, για το άρθρο 36 σχετικά µε τις χρηµατικές καταβολές,
θα ήθελα να κάνω µια επισήµανση. Δεν ορίζεται το ύψος των εγ-
γυητικών επιστολών ούτε δίνεται η νοµοθετική εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Οικονοµικών ή σε συναρµόδιους Υπουργούς να
εκδώσουν ΚΥΑ που να εξειδικεύουν τη διάταξη. Αυτό να το λά-
βετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν, καθώς το δηµόσιο έχει κακή πείρα
σε τέτοια θέµατα.

Κλείνοντας, θέλω να σηµειώσω ότι πρόκειται για ένα επί της
ουσίας πολυνοµοσχέδιο. Η πρακτική σας δείχνει ότι δεν έχετε τη
διάθεση να συζητήσετε µε την Αντιπολίτευση. Ο κύριος Υπουρ-
γός µάς είπε ότι είχαµε έναν µήνα να δούµε το νοµοσχέδιο. Το
είδαµε το νοµοσχέδιο. Άλλαξε, όµως, ακόµη και στα σηµεία που
έµειναν ίδια, ενώ προστέθηκαν δεκαέξι άρθρα χωρίς διαβού-
λευση και έρχονται τροπολογίες ογδόντα σελίδες, δεκαπέντε σε-
λίδες και τώρα ακούµε και –για έναν τόµο ακόµη!- για µια τρίτη
τροπολογία και θα έρθει και τέταρτη. 

Απ’ ό,τι φαίνεται, εκτός από το «βλέποντας και κάνοντας» οι
ασύνδετες διατάξεις δεν ευνοούν τη σοβαρή συζήτηση και απο-
δεικνύουν αυτό που σας λέµε εδώ και καιρό. Βαδίζετε στο άγνω-
στο µε βάρκα την ελπίδα.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστού-

µε, κυρία Παπανάτσιου.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Βασιλειάδης από τη Νέα Δηµο-

κρατία για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρό-

εδρε.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου µε την ευκαιρία της παρουσίας

εδώ να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών για
την αποτελεσµατικότητα του µέτρου της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής τέσσερα. Τα µηνύµατα που λαµβάνουµε καθηµερινά
στις περιφέρειές µας µιλούν για άµεση καταβολή των χρηµάτων
τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τις ανάγκες ρευστότη-
τας των περισσότερων κλάδων της οικονοµίας.

Περνώ στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, το οποίο έρχεται να
αντιµετωπίσει ένα ζήτηµα που ταλανίζει διαχρονικά την ελληνική
οικονοµία, τη λαθραία εµπορία και διακίνηση προϊόντων τα οποία
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, στερούν έσοδα από τα
δηµόσια ταµεία και πλήττουν το εµπόριο και τον υγιή ανταγωνι-
σµό µεταξύ των νοµοταγών επιχειρήσεων είτε πρόκειται για τις
µεγάλες ελληνικές καπνοβιοµηχανίες, είτε για µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις, πρατήρια και µικροπωλητές. Οι αρνητικές επιπτώσεις
του λαθρεµπορίου, δηλαδή, επηρεάζουν κάθετα το σύνολο του
εκάστοτε κλάδου και συχνά οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργα-
σίας.

Επιπλέον, ειδικότερα όταν πρόκειται για προϊόντα, όπως τα οι-
νοπνευµατώδη, το λαθρεµπόριο εγκυµονεί κινδύνους για τη δη-
µόσια υγεία και απειλεί την ίδια τη ζωή των καταναλωτών. Με τις
διατάξεις του σχεδίου νόµου προβλέπεται καλύτερος συντονι-
σµός των διωκτικών αρχών, ώστε τα περιστατικά να γίνονται αν-
τιληπτά γρήγορα και να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά. Προ-
βλέπεται η χρήση νέων τεχνολογικών συστηµάτων παρακολού-
θησης και πληροφόρησης και τέλος αυστηροποιούνται οι ποινές
για τα αδικήµατα που σχετίζονται µε το λαθρεµπόριο. Βλέπουµε,
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δηλαδή, ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο αντιµετώπισης του φαινοµέ-
νου.

Θα ήθελα να τονίσω και τη χρονική συγκυρία που η Κυβέρνηση
φέρνει στην Βουλή το νοµοσχέδιο αυτό. Οι επιπτώσεις της παν-
δηµίας και των αναγκαίων περιοριστικών µέτρων για την αντιµε-
τώπιση του δεύτερου κύµατος δοκιµάζουν καθηµερινά ένα
µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας που δραστηριοποιείται
σε κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας. Από τα πρατήρια καυσίµων
µέχρι τα καταστήµατα ψιλικών και φυσικά την εστίαση ο περιο-
ρισµός του λαθρεµπορίου θα ανακουφίσει χιλιάδες ελληνικές οι-
κογένειες. Ας µη γελιόµαστε, δεν υπάρχει ελληνικό νοικοκυριό
που αυτήν τη στιγµή δεν κοιτάζει το µέλλον µε αβεβαιότητα.

Με αφορµή την παρουσία σας εδώ σήµερα, κύριε Υπουργέ,
θα ήθελα να σας µεταφέρω κάποιες συµπληρωµατικές προτά-
σεις στο ήδη γενναίο πρόγραµµα ενίσχυσης της ελληνικής κοι-
νωνίας που υλοποιείται. Νοµίζω πως είναι δίκαιο και θεµιτό να
επεκταθεί η ρύθµιση που αφορά στη µείωση των φοιτητικών ενοι-
κίων τέκνων γονέων εργαζοµένων σε πληττόµενες επιχειρήσεις.
Πέρα από τους εργαζόµενους, πληττόµενοι είναι και οι ιδιοκτή-
τες των επιχειρήσεων, αλλά και πολλοί ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Συνεπώς, σας ζητώ να εξετάσετε την ένταξή τους στη σχετική
ρύθµιση.

Επιπλέον, µε βάση στοιχεία δροµολογίων στην Περιφερειακή
Ενότητα Πέλλας ο κλάδος των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί δη-
λώνει πτώση εργασιών της τάξεως του 80% και άνω. Είναι επιτα-
κτική η ανάγκη λήψης µέτρων ενίσχυσης του κλάδου, είτε µέσω
αποζηµιώσεων για τα δροµολόγια που δεν πραγµατοποιούνται
λόγω περιοριστικών µέτρων, όπως αυτά µαθητών για παρά-
δειγµα, είτε µέσω ανάληψης µέρους των υποχρεώσεών τους. Οι
επιχειρήσεις ταξί είναι και πρέπει να χαρακτηρισθούν πληγείσες. 

Και επειδή γνωρίζω ότι η επιθυµία σας να αφήσετε τόσο όσο
το δυνατόν µεγαλύτερο µεταρρυθµιστικό έργο δεν σβήνει, θα
σας υπενθυµίσω την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας ορι-
στικοποίησης των προσυµφώνων αγοραπωλησίας ακινήτων.
Πρόκειται για ένα ζήτηµα που βασανίζει χιλιάδες πολίτες, ιδίως
στη βόρεια Ελλάδα. Έχω καταθέσει και ερώτηση για το θέµα. 

Στο ίδιο πνεύµα εκκρεµεί και η νοµοθέτηση πλαισίου ρύθµισης
των περιπτώσεων ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και
δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων διακατεχόµενων εκτάσεων.
Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σχετικής ρύθµισης και για τις πε-
ριπτώσεις ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας, ώστε να
µπορέσουν να αξιοποιηθούν περιουσίες που σήµερα βρίσκονται
κάτω από αβέβαιο καθεστώς και φυσικά να ρυθµιστούν τα πρό-
στιµα από τις ΜΥΦ του 2014, µια αστοχία της προηγούµενης κυ-
βέρνησης που επιβαρύνει χιλιάδες επιχειρήσεις µε άδικα πρό-
στιµα. Έχω καταθέσει σχετική ερώτηση και την έχουµε συζητή-
σει διεξοδικώς, κύριε Υπουργέ.

Σε αυτό το σηµείο επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να ανα-
φερθώ σε δύο τροπολογίες. Πρόκειται για την τροπολογία µε γε-
νικό αριθµό 598 και ειδικό 101, η οποία εισάγει διατάξεις που
ρυθµίζουν το ολοένα αυξανόµενο πρόβληµα προσωπικού που
αντιµετωπίζουν τα Ελληνικά Ταχυδροµεία. 

Χαρακτηριστικά σας αναφέρω την περίπτωση του υποκατα-
στήµατος στην Άρνισσα στην Πέλλα όπου ο µοναδικός υπάλλη-
λος καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες πληθυσµού άνω των
τρεισήµισι χιλιάδων κατοίκων διάσπαρτων σε πληθώρα χωριών
και οικισµών. Ο όγκος εργασιών είναι µεγάλος, καθώς εξυπηρε-
τούνται αγρότες, εργάτες γης µε εργόσηµα, ενώ είναι αρκετές
και οι περιπτώσεις πληρωµών συντάξεων. 

Ως αποτέλεσµα, η οµαλή λειτουργία του υποκαταστήµατος
σήµερα εξαρτάται αποκλειστικά από τον υψηλό επαγγελµατισµό
και το αίσθηµα ευθύνης του µοναδικού υπαλλήλου, ο οποίος δεν
µπορεί ούτε να κάνει χρήση της άδειάς του σε πολλές περιπτώ-
σεις. 

Συνεπώς, οι εν λόγω διατάξεις ελπίζω να δώσουν τη δυνατό-
τητα στη διοίκηση των ΕΛΤΑ να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα
προσωπικού που παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Επιπλέον, µε τη σύσταση και λειτουργία του πληροφοριακού
συστήµατος για την έκδοση υγειονοµικών πιστοποιητικών διευ-
κολύνονται οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες κτηνοτρόφων και
εµπόρων και απλοποιούνται άσκοπα χρονοβόρες ισχύουσες δια-

δικασίες. 
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 600 και ειδικό 102 δίνει τη δυ-

νατότητα επιβολής ανώτατης τιµής σε αναγκαία αγαθά για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας. Η επιβολή πλαφόν στην τιµή των
τεστ, αλλά και φαρµακευτικών ειδών είναι απαραίτητη και επιβε-
βληµένη κάτω από τις συνθήκες που βιώνουµε.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι το υπό συζήτηση σχέ-
διο νόµου λύνει τα προβλήµατα του κράτους µε άµεσο αντίκτυπο
και στην καθηµερινότητα επιχειρήσεων και πολιτών. Οφείλουµε
να συγκροτήσουµε ένα κοινό µέτωπο απέναντι στο λαθρεµπόριο
και συνεπώς καλώ το Σώµα να το υπερψηφίσει.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστού-

µε, κύριε Βασιλειάδη και για την τήρηση του χρόνου, όπως πάντα
είστε κύριος.

Συνεχίζουµε µε τη Νέα Δηµοκρατία και πάµε στον κ. Αθανάσιο
Καββαδά από την όµορφη Λευκάδα, το νησί που πας και χωρίς
πλοίο. 

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο

που συζητούµε σήµερα αποτυπώνει τη βούληση της Κυβέρνησης
να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το τεράστιο πρόβληµα του λα-
θρεµπορίου. Το λαθρεµπόριο έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώ-
σεις που δεν περιορίζονται µόνο στην απώλεια δηµοσίων εσό-
δων, πλήττει την οικονοµική δραστηριότητα και τις υγιείς επιχει-
ρήσεις, αλλά και την ποιότητα της δηµοκρατίας µας. 

Θα αναφέρω κάποιες περιπτώσεις λαθρεµπορίας καυσίµων
που δείχνουν το µέγεθος του προβλήµατος και των επιπτώσεών
του. Το πετρέλαιο θέρµανσης µπορεί να διατεθεί ως πετρέλαιο
κίνησης, µε αποτέλεσµα να χάνονται έσοδα από τη διαφορά που
υπάρχει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Επίσης, πετρέλαιο που
προορίζεται για τη ναυτιλία µπορεί να διατεθεί παρανόµως ως
πετρέλαιο κίνησης. Αντιλαµβάνεται κάποιος την απώλεια των
εσόδων, αν αναλογιστούµε ότι το πετρέλαιο ναυτιλίας δεν υπό-
κεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ.

Έχει, επίσης, παρατηρηθεί το φαινόµενο εικονικών εξαγωγών
πετρελαίου, το οποίο τελικά διατίθεται παρανόµως στην εσωτε-
ρική αγορά. Ιδιαίτερα στον τοµέα των καυσίµων, το λαθρεµπόριο
ευθύνεται για την απώλεια ενός ποσού που έχει υπολογιστεί από
1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ έως και 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

Η εγκατάσταση συστήµατος εισροών - εκροών στα πρατήρια
υγρών καυσίµων ολοκληρώθηκε το 2014, αλλά η σηµαντική αυτή
υποδοµή παρέµεινε ουσιαστικά αναξιοποίητη, ενώ αποτελεί τη
βάση πάνω στην οποία µπορούν να στηριχθούν οι έλεγχοι και οι
διασταυρώσεις. Και αυτό γιατί δεν υπήρχε ένα κανονιστικό πλαί-
σιο για την εφαρµογή του συστήµατος εισροών - εκροών στις
φορολογικές αποθήκες, σε ό,τι αφορά στον τρόπο, στον χρόνο,
στο είδος, στη συχνότητα αποστολής και στη γραµµογράφηση
των δεδοµένων του συστήµατος που θα αποστέλλονται στη Γε-
νική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, προκειµένου να
γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων µε το ήδη εγκατεστηµένο
στα πρατήρια σύστηµα. Δεν υπήρχε, δηλαδή, ένα λειτουργικό
πληροφοριακό σύστηµα που να καθιστά αποτελεσµατικούς τους
ελέγχους για τα στοιχεία που καταχωρούνται. Αυτό, κύριε Πρό-
εδρε, αποτελεί πλέον παρελθόν, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη ο
διαγωνισµός για την ανάπτυξη και εγκατάσταση αυτού του συ-
στήµατος. 

Συνεπώς, αντιλαµβάνονται όλοι πόσο σηµαντικές είναι οι δια-
τάξεις αυτού του νοµοσχεδίου που δίνουν τη δυνατότητα στους
ελεγκτικούς µηχανισµούς να κάνουν την επεξεργασία και τη δια-
σταύρωση αυτών των στοιχείων. Τη δυνατότητα αυτή θα την
έχουν πλέον οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους µέσα από τη
διάταξη µε την οποία δηµιουργείται ένα νέο ηλεκτρονικό µητρώο
για την απογραφή των δεξαµενών αποθήκευσης και διακίνησης
καυσίµων. 

Ενισχυτικά προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η υιοθέ-
τηση αυστηρών κυρώσεων για την εγκατάσταση συστήµατος
GPS στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα και στα πλωτά εφοδιαστικά µέ-
σα, όπως και η εγκατάσταση ανάλογου συστήµατος εισροών -
εκροών στα πρατήρια υγραερίου µε παράλληλη χρήση µοριακού
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συστήµατος ιχνηθέτησης. 
Το νοµοσχέδιο έρχεται, όµως, να αντιµετωπίσει και ένα δεύ-

τερο πολύ σηµαντικό πρόβληµα: το λαθρεµπόριο στα καπνικά
προϊόντα. Το πόσο σηµαντικό είναι αυτό το πρόβληµα φαίνεται
από στοιχεία, µελέτες που δείχνουν ότι στην Ελλάδα καταναλώ-
θηκαν τρία δισεκατοµµύρια εννιακόσια εκατοµµύρια παράνοµα
τσιγάρα το 2018. Η παράνοµη αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα κα-
λύπτει το 25% περίπου της συνολικής αγοράς. Η απώλεια εσό-
δων υπολογίζεται πάνω από 700 εκατοµµύρια ευρώ. Η ενίσχυση
και ο εξοπλισµός των τελωνείων µε υποδοµές X-rays θα είναι ένα
θετικό βήµα. Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει εξαγγείλει ότι µέσα
στο 2021 θα υπάρχουν δεκαεπτά τέτοια µηχανήµατα στο τελω-
νείο από πέντε που ήταν στο τέλος του 2019.

Το πρόβληµα, όµως, πρέπει να αντιµετωπιστεί στο σύνολο και
στη ρίζα του, γι’ αυτό και είναι πολύ θετική η διάταξη µε την
οποία πραγµατοποιείται η διασύνδεση δύο βάσεων δεδοµένων,
όπως είναι το Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Καπνού και το Πληροφοριακό Σύστηµα του Μητρώου Ιχνηλασι-
µότητας Καπνικών Προϊόντων, προκειµένου να ελέγχεται ένα πα-
κέτο τσιγάρων σε όλα τα στάδια της διαδροµής του στην εφοδια-
στική αλυσίδα και διαδικασία. 

Σε ό,τι αφορά στο λαθρεµπόριο των αλκοολούχων ποτών, τί-
θενται και εκεί ασφαλιστικές δικλίδες µε κύρια αυτή της δηµι-
ουργίας ηλεκτρονικού µητρώου όσων ασχολούνται επαγγελµα-
τικά µε τον κλάδο ως παραγωγοί, έµποροι, διακινητές και εξα-
γωγείς, για να µπορεί να γίνει άµεσα και µε αποτελεσµατικότητα
η ταυτοποίηση και η διασταύρωση στοιχείων. Με αυτόν τον τρό-
πο θα υπάρχει διαρκής έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας έτοι-
µων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. 

Τέλος, ιδιαίτερη µνεία απαιτείται στο άρθρο 40 του νοµοσχε-
δίου, ένα άρθρο µε αναπτυξιακή στόχευση, το οποίο προβλέπει
απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος και από την ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήµατος όσων µεταφέ-
ρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Το µέτρο αυτό
δεν αφορά µόνο αλλοδαπούς, στοχεύει στο να δηµιουργήσουµε
συνθήκες επιστροφής και επαναπατρισµού για χιλιάδες Έλληνες
που έφυγαν στο εξωτερικό από τα χρόνια της κρίσης. Εκατοντά-
δες χιλιάδες συµπολίτες µας, κυρίως νέοι άνθρωποι, µε υψηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο και επαγγελµατική εξειδίκευση µεταξύ
τους και πάρα πολλοί γιατροί έφυγαν από τη χώρα για να ανα-
ζητήσουν ένα καλύτερο µέλλον. Τώρα µπορούµε να τους προ-
σφέρουµε καλύτερες συνθήκες, να τους προσελκύσουµε πίσω
στην πατρίδα, στις οικογένειές τους, στο παραγωγικό δυναµικό. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά καιρούς έχουµε ακούσει
ευχολόγια και εξαγγελίες χωρίς περιεχόµενο. Κρινόµαστε, όµως,
όλοι από τις πράξεις. Η εγκατάσταση του συστήµατος εισροών
- εκροών στα πρατήρια έγινε πράξη από την κυβέρνηση Αντώνη
Σαµαρά. 

Το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί πράξη και µια αποτελεσµα-
τική κίνηση για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και είναι
µια θετική παρέµβαση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, της Κυβέρ-
νησης της Νέας Δηµοκρατίας. Το λαθρεµπόριο και η απώλεια
δηµοσίων εσόδων αντιµετωπίζονται µε πράξεις, γιατί τα λόγια
είναι εύκολα. 

Ο πρώην Υπουργός κ. Νικολούδης, αρµόδιος για την καταπο-
λέµηση της διαφθοράς στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει στη
Βουλή ότι είχε στοιχεία για τη φοροδιαφυγή που θα διασφάλιζαν
έσοδα 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ στον πρώτο χρόνο της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµι-
κών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάρδας είχε κάνει λόγο για 2
δισεκατοµµύρια ευρώ έσοδα από το λαθρεµπόριο που θα έφερ-
νε στα δηµόσια ταµεία η τότε κυβέρνηση. 

Φυσικά καµµία από αυτές τις εκτιµήσεις δεν επαληθεύτηκε και
δεν εισπράχθηκαν ποτέ από το δηµόσιο αυτά τα ποσά και τελικά
στις 16 Απριλίου του 2018 ήρθε ο κ. Τσακαλώτος, τρία χρόνια
µετά, µιλώντας στη Βουλή για να δηλώσει ότι αυτές ήταν οι υπε-
ραισιόδοξες εκτιµήσεις. 

Είναι ώρα, λοιπόν, για πράξεις και όχι για λόγια. Μια ξεκάθαρη
πράξη από όλα τα κόµµατα θα ήταν η υπερψήφιση αυτού του νο-
µοσχεδίου που αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τη µάστιγα του λα-
θρεµπορίου. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ

και εµείς, κύριε Καββαδά.
Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κ. Βασίλη Διγαλάκη, Υφυπουργό

Παιδείας, αρµόδιο για θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης, για κά-
ποια διάταξη που θέλει να τοποθετηθεί. 

Εάν µιλήσετε από το υπουργικό έδρανο, κύριε Διγαλάκη, σας
παρακαλώ πολύ µε τη µάσκα, αλλιώς ελάτε στο Βήµα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων): Θα ανέβω στο Βήµα, κύριε Πρόεδρε. 

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µείνει ο κύριος
Υπουργός να τον ρωτήσουµε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μόλις τοποθετηθεί ο
Υπουργός για την τροπολογία, θα σας δώσω τον λόγο. Το υπο-
σχέθηκα. 

Για τον κ. Βεσυρόπουλο δεν λέτε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και εµείς θέλουµε να ρωτήσουµε,

κύριε Πρόεδρε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Όχι, για τον κ. Διγαλάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, βεβαίως. Δεν το

συζητάµε. Νόµιζα για τον κ. Βεσυρόπουλο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):

Εγώ πάντως θα φύγω τελευταίος από εδώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων): Ναι, κύριε Αλεξιάδη, βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υφυ-

πουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω για το άρθρο 16 της τροπολο-

γίας µε γενικό αριθµό 620 και ειδικό 105. Με τις διατάξεις του
ν.4009, αλλά και µε το προϊσχύον θεσµικό πλαίσιο παρεχόταν η
δυνατότητα στους καθηγητές των πανεπιστηµίων να ασκούν
ελευθέριο επάγγελµα, ύστερα από ενηµέρωση της σχολής του
πανεπιστηµίου τους και στη συνέχεια η άσκηση ελευθέριου
επαγγέλµατος αντικαταστάθηκε από την έννοια της επιχειρηµα-
τικής δραστηριότητας, προκειµένου να συνάδει καλύτερα µε τις
έννοιες της φορολογικής διοίκησης. 

Ο δικαιολογητικός λόγος της δυνατότητας άσκησης ελευθέ-
ριου επαγγέλµατος ήταν η εξασφάλιση της δυνατότητας αξιο-
ποίησης και διάχυσης των αποτελεσµάτων της επιστηµονικής
γνώσης των καθηγητών προς την ευρύτερη κοινωνία και οικονο-
µία, ενώ η ρύθµιση περί υποχρέωσης απόδοσης ενός ποσοστού
από την εν λόγω δραστηριότητα αποτελούσε κατ’ ουσίαν αντι-
στάθµισµα. 

Αυτό άλλωστε κρίθηκε και από το Συµβούλιο της Επικρατείας,
όταν ενώπιόν του αµφισβητήθηκε η συνταγµατικότητα της ρύθ-
µισης, µε τη νοµολογία να αναφέρει ότι η εν λόγω κράτηση δεν
έχει φορολογικό χαρακτήρα και νοµίµως επιβάλλεται στους κα-
θηγητές, αφ’ ενός διότι οι εν λόγω πόροι εισπράττονται και δια-
τίθενται για την κάλυψη των αναγκών των πανεπιστηµίων που
αφορούν σε εκπαιδευτικές, επιµορφωτικές και ερευνητικές δρά-
σεις και την εξασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων εντός των
πανεπιστηµίων για την άσκηση του επιστηµονικού τους έργου
και των ιδίων καθηγητών. Αυτός ήταν ένας λόγος. Ο δεύτερος
λόγος ήταν ότι οι καθηγητές που ασκούν εξωπανεπιστηµιακή
δραστηριότητα, απολαµβάνουν το όφελος της επαύξησης της
ιδιωτικής τους πελατείας, λόγω του αυξηµένου κύρους που τους
προσδίδει η απασχόλησή τους στα ΑΕΙ.

Ωστόσο, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27
του ν.4415/2016 η έννοια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
επεκτάθηκε τόσο στην επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκεί-
ται ατοµικός όσο και µέσω εταιρείας, µε την αιτιολογία ότι αντί-
θετη ερµηνεία θα αντέβαινε την αρχή της ισότητας, όπως άλ-
λωστε αναφερόταν και στην αιτιολογική έκθεση. Και πράγµατι
αυτό είναι σωστό, σε ό,τι αφορά στις οφειλές που θα γεννιόν-
τουσαν από το 2016 και µετά, που αφορά στην ψήφιση του
νόµου αυτού. 

Ισχύει, όµως, το ίδιο και µε τις οφειλές προγενέστερων ετών,
του παρελθόντος; Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής στην
έκθεσή της τότε είχε διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις ως προς
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τη συνταγµατικότητα της ρύθµισης και ειδικότερα είχε αναφέρει
ότι δεν φαίνεται να συνάδει προς το Σύνταγµα η προτεινόµενη
ρύθµιση στο µέρος που ήθελε θεωρηθεί ότι καταλαµβάνει καθη-
γητές που µέχρι έναρξης ισχύος του νόµου εκείνου ασκούσαν ή
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα µέσω εταιρείας και όχι ως ατοµική
επαγγελµατική δραστηριότητα.

Παρά τις επισηµάνσεις, λοιπόν, της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής, µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4559/2018, η
υποχρέωση απόδοσης οφειλών ύψους 7% επί των εισοδηµάτων
που αποκτήθηκαν από επιχειρηµατική δραστηριότητα –είτε ατο-
µικώς είτε µέσω εταιρείας- ίσχυσε για όλα τα παρελθόντα έτη
από το 1998 έως σήµερα, παρέχοντας δε τη δυνατότητα περαί-
ωσης 20% στις οφειλές που προέρχονταν από επιχειρηµατική
δραστηριότητα µέσω εταιρείας και αυτό για να αποφευχθούν οι
έντονες αντιδράσεις που είχαν προκληθεί τότε. 

Όµως, η νοµιµότητα δεν εξασφαλίστηκε ούτε µε τη δυνατό-
τητα περαίωσης. Αντιθέτως µάλιστα, ενισχύθηκε η αβεβαιότητα
και ο κίνδυνος ακύρωσης των πράξεων προσδιορισµού οφειλής
ως αντισυνταγµατικών από τα αρµόδια δικαστήρια σε περίπτωση
προσβολής. 

Είναι γνωστό ότι η επιβολή υποχρεώσεων ή άλλων οικονοµικών
βαρών δεν µπορεί και δεν πρέπει να έχει αναδροµική ισχύ πέραν
του προηγούµενου οικονοµικού έτους, µέσα στο οποίο επιβλή-
θηκε. Και αυτό άλλωστε το ορίζει ρητά το ίδιο το Σύνταγµα, στην
παράγραφο 2 του άρθρου 78. 

Για τον λόγο αυτό, µε την προτεινόµενη ρύθµιση αποκαθίστα-
ται η νοµιµότητα και οι αρχές της ασφάλειας δικαίου και δικαιο-
λογηµένης εµπιστοσύνης, καθώς η επιβολή της υποχρέωσης
απόδοσης του 7% από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας µέσω εταιρείας άρχεται από το έτος 2016 και µετά, όπου
ρυθµίστηκε για πρώτη φορά η εν λόγω ρύθµιση. Αυτονόητο δε
είναι ότι καταργείται και η δυνατότητα περαίωσης και οι οφειλές
προσδιορίζονται στο σύνολό τους από το έτος 2006 και εξής. 

Τέλος, µε την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η απαλλαγή
των διοικήσεων των πανεπιστηµίων και των ΕΛΚΕ από οποιοδή-
ποτε ευθύνη για µη είσπραξη οφειλών του έτους 1998 και αυτό
είναι αναγκαίο, διότι πράγµατι δεν τους βαρύνει καµµία ευθύνη,
καθώς η έκδοση της απόφασης µε την οποία ρυθµιζόταν η δια-
δικασία χορήγησης –ενώ ο νόµος είχε ψηφιστεί το 2018- η από-
φαση καθυστέρησε κατά ένα έτος από την ψήφιση του ν.4559
και όταν χορηγήθηκαν τα στοιχεία στα πανεπιστήµια, είχαµε φτά-
σει ήδη στο 2020, µε αποτέλεσµα κατά το χρόνο αυτό να έχουν
ήδη υποπέσει σε παραγραφή οι εν λόγω απαιτήσεις.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι µε τη ρύθµιση αυτή διορθώ-
νουµε πλέον όλες τις ατέλειες και τα λάθη που υπήρχαν στις
ρυθµίσεις για την παρακράτηση του 7% από την άσκηση επιχει-
ρηµατικής δραστηριότητας από καθηγητές στα πανεπιστήµια,
έτσι ώστε να µπορέσουν επιτέλους µετά από πολλά χρόνια τα
ιδρύµατα να προχωρήσουν στις παρακρατήσεις αυτές και οι
πόροι αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι για τη βιωσιµότητα των ιδρυ-
µάτων. 

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι εισηγητές θα έχετε

από ένα λεπτό.
Πρώτα δίνω τον λόγο στον κ. Λοβέρδο για ένα λεπτό και για

να µπορέσει να απαντήσει και ο Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι τα αποτελέσµατα αυτής της νο-

µοθέτησης «στο παρά ένα» να µην υπάρχει η δυνατότητα της δι-
εύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών να εξετάσει τις νοµοθετικές
ρυθµίσεις και να µας πει ακριβώς από πλευράς Συντάγµατος και
ενωσιακού δικαίου τι ισχύει και αν οι προτεινόµενες διατάξεις
έχουν κάποια αντίφαση. 

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αν-
τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)

Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υφυπουργέ, υπάρχουν τρία θέ-
µατα.

Το πρώτο είναι το άρθρο 16 της τροπολογίας, περίπτωση γ’,
για τους καθηγητές, λέκτορες σε ό,τι αφορά στην αναδροµικό-
τητα των υποχρεώσεών τους. Εικοσαετείς; Κάνω λάθος; Δεν
κάνω λάθος. Εικοσαετείς. Πώς είναι δυνατόν να είναι αυτή η διά-
ταξη συνταγµατική, όταν παραβιάζεται το άρθρο 78 παράγρα-

φος 2 του Συντάγµατος, που αφορά στην αναδροµικότητα της
φορολογίας; Αυτό έχει ρυθµιστεί νοµολογιακά µε τις δεκαετίες
που πέρασαν από το 1974 και µπορείς ένα βάρος να το εκτείνεις
κοιτώντας πίσω το χρόνο στην πενταετία, αν είναι φόρος, και εδώ
έρχεται ανταποδοτικό τέλος που παραγράφεται µετά από εικο-
σαετία! Πώς αισθάνεστε εντάξει µε αυτό; Το ένα, λοιπόν, είναι
αυτό. 

Δεύτερον, όπως διαβάζω το άρθρο 16 –γι’ αυτό να δούµε αν
αυτό που είπατε στο τέλος ισχύει ή δεν ισχύει, ότι δηλαδή έρχε-
στε να λύσετε τα θέµατα που έχουν προκύψει από την εφαρµογή
του- φαίνεται ότι µπορεί στην πορεία να ζητηθούν υποχρεώσεις
του 7% και σε όσους καθηγητές πανεπιστηµίου ή λέκτορες ήταν
σε αναστολή. Είναι δυνατόν να γίνει µια τέτοια ερµηνεία; Έτσι
όπως είναι το άρθρο 16, είναι! Και άντε µετά τους ανθρώπους
που θα τους βαρύνετε µε κάτι για το οποίο δεν έχουν καµµία
υποχρέωση, να τους µπλέκουµε µε τροπολογίες, µε προσφυγές
στα δικαστήρια. 

Ως προς το τρίτο θέµα, κατ’ αρχάς, να πω ότι την πρώτη ρύθ-
µιση την έχω κάνει εγώ ως Υπουργός Παιδείας. Η κ. Αναγνωστο-
πούλου διόρθωσε τις ρυθµίσεις µε αποδοχή τροπολογίας, που
έγινε µετά από επίµονη συζήτηση στη Βουλή το 2016. Υπουργός
ήταν ο κ. Φίλης τότε. Επειδή πολλές φορές τα ποσά αυτά είναι
πολύ µεγάλα, δηλαδή κατανόησε η Βουλή ότι πολλές φορές
πρόκειται και για υπέρογκα ποσά, γιατί µόνο είκοσι τέσσερις δό-
σεις; Αν πρόκειται για µία αναδροµική υποχρέωση πολύ µεγάλου
ποσού, γιατί να µην διευκολύνετε, αλλά να ταλαιπωρείτε τους
ανθρώπους;

Θέλω απάντηση σε αυτά τα τρία θέµατα και κυρίως στο πρώ-
το, το οποίο θέτει σε κίνδυνο όλη τη ρύθµισή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.

Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κ. Αλεξιάδη. 
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. 
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω µία ερώτηση προς τον παριστάµενο εκπρόσωπο

του Υπουργείου Παιδείας γιατί φαντάζοµαι ότι θα αποχωρήσει
µετά.

Για το σύνολο των τροπολογιών κάνω παράκληση, κυρία Πρό-
εδρε, να δοθεί αργότερα ο λόγος για να τοποθετηθούµε αναλυ-
τικά στις τροπολογίες.

Πάµε στην ερώτηση, όµως, τώρα προς τον εκπρόσωπο του
Υπουργείου Παιδείας. Το ένα είναι ότι, επειδή ήταν αστραπιαία
η κατάθεση, όσες ικανότητες και αν έχουµε 17 άρθρα και 116
σελίδες δεν µπορούµε να τα µελετήσουµε µέσα σε ένα τέταρτο.
Από ό,τι είδαµε, για τη διάταξη του άρθρου 16 δεν υπάρχει κο-
στολόγηση, ενώ τα στοιχεία προφανώς σας είναι γνωστά, ποιοι
χρωστάνε, τα ποσά και τα λοιπά. 

Για ποιο λόγο δεν υπάρχει κοστολόγηση; Δεν µπορώ να κατα-
λάβω το γιατί. Υπάρχει αδυναµία υπολογισµού; Δεν θέλετε να το
υπολογίσετε; Ρωτάω για να ξέρουµε και εµείς για τι απώλεια των
εσόδων του δηµοσίου µιλάµε. Μιλάµε για 1.000 ευρώ; Μιλάµε
για 1 εκατοµµύριο ευρώ;

Το δεύτερο είναι, κύριε Υπουργέ, ότι είσαστε εκπρόσωπος του
Υπουργείου Παιδείας το οποίο εκπαιδεύει και εκπαιδεύουµε και
τις διοικήσεις των πανεπιστηµίων ακόµα. Τι µήνυµα στέλνει σή-
µερα µια διάταξη που λέει ότι οι διοικήσεις των ΑΕΙ και των ειδι-
κών λογαριασµών απαλλάσσονται από κάθε είδους ευθύνη από
τη µη είσπραξη των οφειλών των καθηγητών και υπηρετούντων
λεκτόρων; Τι µήνυµα στέλνουµε σε αυτές τις περιπτώσεις στις
διοικήσεις των πανεπιστηµίων; Παράκληση-απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συ-
νάδελφε.

Ο κύριος Υπουργός θέλει να απαντήσει τώρα.
Έχετε τον λόγο, κύριε Διγαλάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων): Θα απαντήσω στις ερωτήσεις και των δύο συνα-
δέλφων. Θα ξεκινήσω από τον κ. Λοβέρδο. 

Είπατε, κύριε Λοβέρδο, ότι έρχεται τελευταία στιγµή. Να πω
εδώ ότι αναφέρθηκα στην οµιλία µου στις απόψεις της Επιστη-
µονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία είχε πει ότι είναι αντι-
συνταγµατικό να πας να επιβάλλεις αναδροµικά προ του 2016
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την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω εταιρείας
από τη στιγµή που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2016. Άρα,
εµείς δεν επιβάλλουµε καµµία αναδροµικότητα. Αυτή υπήρχε
ήδη.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είκοσι χρόνια πίσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων): Υπήρχε ήδη για είκοσι χρόνια πίσω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η παραγραφή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων): Η παραγραφή είναι γενικότερα στη φορολογική νο-
µοθεσία. Και γι’ αυτά επίσης να επισηµάνω ότι, σύµφωνα µε το
Συµβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι φορολογία, αλλά αντιστάθ-
µισµα.

Να πω, όµως, εδώ ότι εµείς αυτό που κάνουµε είναι να διορθώ-
νουµε την αντισυνταγµατικότητα της ρύθµισης, να ζητάει χρή-
µατα προ του 2016.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστό αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων): Όσον αφορά στο ελεύθερο επάγγελµα µέσω ατο-
µικής δραστηριότητας, όχι µέσω επιχείρησης, αυτό υπήρχε και
προγενέστερα του 2016 και µε τον ν.4009, αλλά και µε προγενέ-
στερους νόµους. Και εποµένως εκεί όσοι δεν τα έχουν καταβάλ-
λει, προφανώς πρέπει να τα καταβάλουν.

Να έρθω τώρα στο θέµα των δόσεων που αναφερθήκατε. Εί-
πατε ότι είναι λίγες οι δεκαέξι δόσεις. Οι δεκαέξι δόσεις αφορούν
µόνο στις οφειλές από το 2016 και µετά µέσω επιχειρηµατικής
δραστηριότητας. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές προγε-
νέστερες του 2016 µέσω ατοµικής δραστηριότητας, εκεί προβλέ-
πονται άλλες ρυθµίσεις για την καταβολή των δόσεων που είναι
πολύ περισσότερες και άρα δεν υπάρχει και θέµα. Αυτό που κά-
νουµε είναι να διατυπώνουµε την είσπραξη ενός αντισυνταγµα-
τικού ποσού να είναι από το 2016 και µετά µε έναν αριθµό
δόσεων των είκοσι τεσσάρων και παράλληλα οι υπόλοιπες κατα-
βολές γίνονται κανονικά. Άρα, ούτε εκεί θα υπάρχει θέµα.

Να έρθω τώρα στις ερωτήσεις του κ. Αλεξιάδη. 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, όχι. Στις αναστολές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων): Ποιες αναστολές;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στους καθηγητές που είναι σε ανα-

στολή. Για παράδειγµα, ένας είναι Βουλευτής τέσσερα χρόνια.
Αναστέλλεται. Αλλά έχει δικηγορική γραφείο ή ιατρείο. Από αυ-
τούς…

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων): Εκεί δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Αυτά αφο-
ρούν στους καθηγητές πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, η επι-
χειρηµατική δραστηριότητα αφορά στους καθηγητές σε καθε-
στώς πλήρους απασχόλησης. Ένας καθηγητής που είναι σε ανα-
στολή, προφανώς δεν είναι πλήρους απασχόλησης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό επειδή δεν το λέτε...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων): Δεν χρειάζεται να ειπωθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η δήλωσή σας αυτή έχει χαρακτήρα

ιστορικής ερµηνείας. Δηλαδή, ο ερµηνευτής θα ανατρέξει. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων): Κύριε Αλεξιάδη, αναφέρατε ότι δεν υπάρχει κοστο-
λόγηση. 

Να πω εδώ ότι, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που είχατε φέρει, η
ΑΑΔΕ δίνει συγκεκριµένα στοιχεία στους ειδικούς λογαριασµούς
των πανεπιστηµίων, προκειµένου να παρακρατήσουν το ποσο-
στό. Ήταν τέτοια η ατέλεια στις αρχικές ρυθµίσεις που είχατε
φέρει, που στα εισοδήµατα που εµφανιζόντουσαν από την ΑΑΔΕ
συµπεριλαµβάνονταν, για παράδειγµα, διδασκαλία από το Ελλη-
νικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, η οποία προφανώς δεν πρέπει να
υπόκειται στο 7%. Συµπεριλαµβάνονταν έσοδα από επενδυτικές
δραστηριότητες, τα οποία επίσης δεν πρέπει να είναι µέσα στο
7%. Άρα, δεν µπορούσαν να προσδιοριστούν αυτά τα ποσά. Και
αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουν προχωρήσει τα πανεπι-
στήµια στην είσπραξή τους. 

Ενώ µε τον τρόπο που λύνουµε το πρόβληµα, θα µπορέσουν
τα πανεπιστήµια να εισπράξουν τα έσοδα που πρέπει να εισπρά-
ξουν για να στηριχτούν οικονοµικά. 

Τέλος, το δεύτερο ερώτηµά σας για το –δήθεν- τι δίδαγµα δί-
νουµε στις διοικήσεις των πανεπιστηµίων απαλλάσσοντάς τες,
τις απαλλάσσουµε για ευθύνη που δεν φέρουν, την οποία όµως
τη φέρετε εσείς που καθυστερήσατε έναν χρόνο να φέρετε την
απαιτούµενη υπουργική απόφαση, µε αποτέλεσµα τα στοιχεία
να έρθουν στα πανεπιστήµια µετά το 2020, όταν είχε παραγραφεί
το 1998. 

Θέλετε, λοιπόν, στις διοικήσεις των πανεπιστηµίων να τους
αποδοθεί ευθύνη, την οποία φέρετε εσείς ως κυβέρνηση εκείνη
την εποχή;

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε

Υπουργέ.
Θα δώσω τον λόγο τώρα στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίµων, την κ. Αραµπατζή, να αναφερθεί στις δύο τρο-
πολογίες. 

Κυρία Αραµπατζή, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το άρθρο

12 της υπ’ αριθµόν 598/101 τροπολογίας που εισηγούµαστε σή-
µερα, µε αντικείµενο την ίδρυση και λειτουργία της ψηφιακής
πλατφόρµας για το εξαγωγικό εµπόριο προϊόντων κτηνιατρικού
ενδιαφέροντος, ένα µικρό νοµοθετικό βήµα στη Βουλή, ουσια-
στικά γίνεται ένα αναπτυξιακό άλµα για έναν από τους δυναµι-
κότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Για ποιον κλάδο
δηλαδή; Για τους εξαγωγείς αυτής της χώρας και ειδικότερα για
τους εξαγωγείς ζώντων ζώων, ζωικών προϊόντων και υποπροϊόν-
των σε τρίτες χώρες. 

Πόσους αφορά αριθµητικά µε την έχουσα κατάσταση; Αφορά
περίπου εξακόσιες επιχειρήσεις, τετρακόσιες πενήντα συγκεκρι-
µένα, αν δει κάποιος τις εξαγωγές από την 1η Ιανουαρίου µέχρι
τον ένατο του 2020. Επιχειρήσεις που έκαναν εξαγωγές δυναµι-
κών προϊόντων της ελληνικής οικονοµίας, όπως τα αλιεύµατα, το
µέλι, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα σε αγορές στόχους, αγορές
µεγάλες όπως είναι των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, όπως
είναι της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Ινδίας, του Χονγκ Κονγκ.

Τι γινόταν µέχρι σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Πολύ
απλά για να γίνουν αυτές οι εξαγωγές θα έπρεπε ο επιχειρηµα-
τίας ή τα στελέχη του επιχειρηµατία να πάνε µε φυσική παρουσία
να υποβάλλουν µία έγχαρτη δήλωση στις κατά τόπους διευθύν-
σεις αγροτικής οικονοµίας και οµοίως εκεί οι υπάλληλοι µε αυ-
τοπρόσωπη παρουσία µε έγχαρτη διαδικασία να διεκπεραιώσουν
το συγκεκριµένο πιστοποιητικό εξαγωγής, το οποίο -ειρήσθω εν
παρόδω- δεν είναι µόνο ένα. Έχει ευθεία εξάρτηση µε τις δια-
κρατικές σχέσεις µας µε τις τρίτες χώρες. Και µιλάµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, για περισσότερα από εκατόν είκοσι κτηνια-
τρικά πιστοποιητικά ή άλλως διαβατήρια, προκειµένου τα προ-
ϊόντα µας να ταξιδέψουν σε τρίτες χώρες.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι επρόκειτο για µία γραφειοκρατική
διαδικασία, έγχαρτος φόρτος από τη µια, διοικητικός φόρτος
από τις υποστελεχωµένες πολλές φορές διευθύνσεις αγροτικής
οικονοµίας, δυσκολία στις εξαγωγές.

Τι κάναµε εµείς, λοιπόν; Ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σε συνεργασία, βεβαίως, µε το Υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης θέσαµε ως στόχο προς διευκόλυνση των
εξαγωγών την ψηφιοποίηση, την απλοποίηση αυτών των διαδι-
κασιών και την υλοποίηση των εξαγωγών ουσιαστικά µε ένα κλικ. 

Σχεδιάσαµε, λοιπόν, εσωτερικά -και αυτό αξίζει να το υπο-
γραµµίσουµε- σε χρόνο ρεκόρ µε τις υπάρχουσες δυνάµεις των
υπηρεσιών της κτηνιατρικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης του Υπουργείου µας, τις οποίες οφείλω και από αυτό εδώ
το Βήµα να τις ευχαριστήσω για την αµεσότητα, την ταχύτητα
και την αποτελεσµατικότητα µε την οποία παρήγαγαν το συγκε-
κριµένο έργο. 

Η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρµα φιλοξενείται ήδη στον ψη-
φιακό χώρο του gov.gr, µε την ονοµασία «EasyAgroExpo». Στην
πλατφόρµα, λοιπόν, αυτή και µε τη σηµερινή νοµοθέτηση αυτής
της διαδικασίας οι υποψήφιοι εξαγωγείς θα µπορούν πλέον µόνο
ψηφιακά να κάνουν τις εν λόγω εξαγωγές από το κινητό τους τη-
λέφωνο, από τον υπολογιστή του σπιτιού τους, µια και τώρα εν
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µέσω πανδηµίας µιλούµε για τηλεργασία, και, εν πάση περιπτώ-
σει, από τον υπολογιστή της επιχείρησής τους. 

Με τους κωδικούς taxisnet µπαίνουν στο σύστηµα και πραγ-
µατοποιούν το αίτηµά τους µε ένα πολύ απλοποιηµένο σύστηµα,
φιλικό προς όλους. Βεβαίως, ο αντίστοιχος υπάλληλος της ΔΑΟΚ
βλέπει τα συγκεκριµένα πιστοποιητικά και δίνει τη συγκεκριµένη
έγκριση.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις έχουν και ένα άλλο όφελος στα
χέρια τους, πέρα από το ότι διευκολύνονται πάρα πολύ σηµαν-
τικά. Είναι ότι µπορούν να βλέπουν τι ισχύει σε κάθε αγορά-
στόχο, προκειµένου να ανοίγουν νέες αγορές και να κάνουν έναν
άλλο προγραµµατισµό στις επιχειρήσεις τους. 

Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µε αυτήν την ψηφιακή πλατφόρµα
πετυχαίνουµε ένα ακόµη βήµα στον ευρύτερο στόχο για ένα λιτό,
αποτελεσµατικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη, για την ενί-
σχυση, βεβαίως, της Ελλάδας στον κόσµο, για τη διευκόλυνση
της επιχειρηµατικότητας, τη διευκόλυνση των εξαγωγών, την
απλοποίηση των διαδικασιών, την εντατικοποίηση των ελέγχων
για την αντιµετώπιση των ελληνοποιήσεων, γιατί αυτή η πλατ-
φόρµα θα διασυνδεθεί αµέσως µε το κοινοτικό σύστηµα «TRA-
CES», όπου ουσιαστικά θα βλέπει και τις εισαγωγές. 

Βεβαίως, µιλάµε για έλεγχο αποτελεσµατικότητας της δηµό-
σιας διοίκησης, γιατί θα έχουµε τη δυνατότητα να δούµε ο κάθε
υπάλληλος σε πόσο χρόνο κάνει τη συγκεκριµένη εξαγωγή. Και,
βεβαίως, εν µέσω πανδηµίας είναι µια ενίσχυση της ψηφιακής
µάχης του κράτους ενάντια στις συνέπειες του COVID 19. 

Θέλω να πω ότι αυτή η δράση-τοµή βάζει το εξαγωγικό εµπό-
ριο και την Ελλάδα στην πρωτοπορία του κόσµου, καθώς άλλες
χώρες πολύ ανεπτυγµένες ψηφιακά δεν έχουν αντίστοιχες ψη-
φιακές πλατφόρµες. 

Επίσης, δεν µπορούµε να παραλείψουµε να πούµε ότι είναι και
ένας εκδηµοκρατισµός των εξαγωγών, µε µια ορολογία πολιτικής
επιστήµης. Γιατί αντιλαµβάνεστε ότι αν µεγάλες και οργανωµέ-
νες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στη δη-
µόσια διοίκηση µε το απαραίτητο προσωπικό για να κάνουν τις
εν λόγω εξαγωγές, οι µικρότερες επιχειρήσεις δεν έχουν αυτή
τη δυνατότητα. Άρα, µε το ψηφιακό αυτό εργαλείο τους δίνουµε
τη δυνατότητα, ούτως ώστε να κάνουν πραγµατικά τη δουλειά
τους. 

Θέλω να πω ότι έχουµε ανοίξει ήδη είκοσι τρεις από τις τριά-
ντα χώρες στις οποίες έχουµε τέτοιες διακρατικές συµφωνίες
για κορυφαία προϊόντα, οι εξαγωγές των οποίων το 2019 ξεπέ-
ρασαν τα 175 εκατοµµύρια ευρώ. 

Κλείνω µε βάση αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στο
συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων, όπου ουσια-
στικά επανέλαβε τις τις εθνικές στοχεύσεις για συµµετοχή των
εξαγωγών στο ΑΕΠ της χώρας από το 38% στο 48% µέχρι το
2023. 

Λάβετε υπ’ όψιν σας ότι από τις εξαγωγές της χώρας µας το
25% είναι οι εξαγωγές των προϊόντων του αγροδιατροφικού
τοµέα. Αν λάβετε, µάλιστα, υπ’ όψιν σας ότι το πρώτο εννιάµηνο
του 2020 εν µέσω πανδηµίας τα αγροδιατροφικά προϊόντα, µαζί
µε το πετρελαιοειδή, ήταν τα µόνα που παρουσίαζαν διψήφια αύ-
ξηση εξαγωγών, αντιλαµβάνεστε τη χρησιµότητα αυτής της ψη-
φιοποιηµένης πλέον εφαρµογής.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,

κυρία Υφυπουργέ. Ο κ. Κάτσης έχει µία ερώτηση να σας κάνει. 
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. 
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κυρία Υφυπουργέ, θέλω να σας κάνω την

εξής ερώτηση. Δεν µπορώ να κατανοήσω την αναγκαιότητα της
δηµιουργίας µιας καινούργιας πλατφόρµας, δηλαδή τι ακριβώς
περισσότερο δίνει από το ήδη υπάρχον ηλεκτρονικό σύστηµα για
εξαγωγικό εµπόριο ζώων και ζωικών προϊόντων, το «TRACES».
Ποια είναι η διαφορά, η καινοτοµία, που αναγκάζεστε να φτιάξετε
µια καινούργια πλατφόρµα αντί να φτιάξετε έναν υποτοµέα στην
ήδη υπάρχουσα πλατφόρµα. 

Ειρήσθω εν παρόδω, η «TRACES» είναι µια πλατφόρµα που
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τα κριτήρια
τα οποία είναι αυστηρά και καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση. 
Επειδή στο άρθρο 3 λέτε ότι οι λεπτοµέρειες θα καθοριστούν

µε ΚΥΑ, κάτι που σηµαίνει ότι αυτό είναι ενδεχοµένως απροσδιό-
ριστο ή ότι µπορεί να παρακάµπτει αυτούς τους κανόνες, δύο
είναι τα ερωτήµατα. 

Πρώτον, τι σας εξαναγκάζει να πάτε σε µία νέα πλατφόρµα
αντί να φτιάξετε κάτι ή να εµπλουτίσετε την ήδη υπάρχουσα, το
«TRACES», το οποίο περιλαµβάνει αυτό που θέλετε; 

Δεύτερον, για ποιον λόγο καθορίζονται µε ΚΥΑ έξτρα κριτήρια,
από τη στιγµή που είναι πολύ αυστηρά στην ευρωπαϊκή νοµοθε-
σία; 

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελ-

φε. 
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων): Θα απαντήσω στον κύριο συνάδελφο. 
Κατ’ αρχάς, είναι «το σύστηµα TRACES». 
Κύριε συνάδελφε, το σύστηµα «TRACES» είναι ενδοκοινοτικό

και αφορά στις εισαγωγές των συγκεκριµένων προϊόντων και όχι
στις εξαγωγές. Για τις εξαγωγές, λοιπόν, µιλάµε. 

Άρα, µε τη διασύνδεση του «TRACES», που είναι κοινοτική
υποχρέωση και αφορά στις εισαγωγές, και αυτού του οποίου δεν
αναγκαστήκαµε να φτιάξουµε, αλλά το κάναµε γιατί θέλαµε να
πρωτοπορήσουµε και να διευκολύνουµε -είναι πολιτική πρωτο-
βουλία, πολιτική τοποθέτηση και πεποίθηση η διευκόλυνση των
εξαγωγών και εν γένει της επιχειρηµατικότητας- κάνουµε ψηφια-
κές τις εξαγωγές των ζωικών προϊόντων, όπως σας ανέφερα για
να διευκολύνουµε τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Έπονται τα φυ-
τυγειονοµικά πρωτόκολλα από το 2021. 

Σε ό,τι αφορά στην ρύθµιση µε την ΚΥΑ, κύριε συνάδελφε,
στην οποία αναφέρεστε, η ΚΥΑ ουσιαστικά θα έρχεται ως εφαρ-
µοστικός νόµος να εξειδικεύει τα προϊόντα τα οποία είναι έτοιµα
στο διάβα του χρόνου. 

Σας είπα ήδη ότι από τις τριάντα χώρες µε τις οποίες έχουµε
διακρατικές σχέσεις τέτοιων εξαγωγικών δραστηριοτήτων, είναι
οι είκοσι τρεις και τα κεφαλαιώδη προϊόντα µας, όπως είναι τα
αλιεύµατα, το κρέας, το µέλι, όλων των ειδών τα γαλακτοκοµικά
προϊόντα, είναι ήδη έτοιµα. 

Εποµένως, µε την υπουργική απόφαση περιγράφονται οι συγ-
κεκριµένοι κωδικοί και όσοι ελάχιστοι κωδικοί έχουν αποµείνει µε
επόµενη απόφαση και παράρτηµα θα µπουν κι αυτοί. 

Είναι κατανοητό; Έχει µείνει κάποια απορία;
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Μου δίνετε τον λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, δεν

µπορούµε να ανοίξουµε συζήτηση. Το καταλαβαίνετε ότι δεν
µπορεί να γίνει αυτό στην Ολοµέλεια. Ευχαριστώ πολύ.

Ευχαριστώ, κυρία Υφυπουργέ. 
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Υπουργό Οικονοµικών,

να τοποθετηθεί πάνω στις δύο τροπολογίες.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα τοπο-

θετηθούµε µετά, στις τροπολογίες µε τον συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Συγγνώµη, δικό µου

λάθος ήταν. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τις νοµο-

τεχνικές ήθελα να καταθέσω. Είναι κυριολεκτικά νοµοθετικές
βελτιώσεις. Μία όµως νοµοτεχνική βελτίωση είναι ουσιαστική. 

Στα κίνητρα τα οποία δίνουµε για την προσέλκυση αλλοδαπών
στην Ελλάδα, και κυρίως νέων παιδιών που έφυγαν στο εξωτε-
ρικό τα προηγούµενα χρόνια, ένα από αυτά ήταν ως προϋπόθεση
για να δοθούν τα κίνητρα να µην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελ-
λάδος τα προηγούµενα επτά χρόνια από τα οκτώ χρόνια πριν
από τη µεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Για
να το κάνουµε πιο ελκυστικό, το επτά γίνεται πέντε και το οκτώ
γίνεται έξι.

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊ-

κούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες , οι
οποίες έχουν ως εξής: 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ. 
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Γεωργιάδη, για να παρουσιάσει τις

τροπολογίες του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. 
Με την τροπολογία µε τον γενικό αριθµό 600 και ειδικό 102

ζητάω από το Σώµα τη νοµοθετική εξουσιοδότηση για να µπορώ
να επιβάλλω διατίµηση, πλαφόν, σε αγαθά και υπηρεσίες υγει-
ονοµικού ενδιαφέροντος, εάν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Έχουµε ήδη ανακοινώσει την απόφασή µας να προχωρήσουµε
σε διατίµηση στα rapid test και στα τεστ PCR του κορωνοϊού. Θα
έχουµε µία θεσµική συζήτηση αυτή την εβδοµάδα µε τον Πανελ-
λήνιο Ιατρικό Σύλλογο, έτσι ώστε, πέραν της διατιµήσεως του
τεστ αυτού καθ’ αυτού, να υπάρχει και µια διατίµηση προς τις
συνοδές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια
αυτών των τεστ, έτσι ώστε ο πολίτης να ξέρει ακριβώς τι είναι
αυτό που θα πληρώνει στο τέλος και να µην πέφτει θύµα µιας,
δυστυχώς, µεγάλης αισχροκέρδειας που παρατηρήθηκε το τε-
λευταίο διάστηµα σ’ αυτόν τον τοµέα. 

Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,

κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κάτσης.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν ακούσατε νω-

ρίτερα την τοποθέτησή µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
σχετικά µε την τροπολογία σας. Να σας κάνω γνωστή, λοιπόν,
τη θέση µου και εδώ στο Κοινοβούλιο, γιατί και ο αρµόδιος το-
µεάρχης έβγαλε µία ανακοίνωση σχετικά µε την τροπολογία σας.

Θεωρούµε απολύτως υποκριτικό το γεγονός ότι µετά από
οκτώ µήνες που έχει ξεσπάσει η πανδηµία και ενώ ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας συστήνει ως απαραίτητο µέτρο για τον πε-
ριορισµό της διασποράς του ιού να γίνονται συστηµατικά τεστ
σε όλο τον πληθυσµό, έρχεστε τώρα και ενώ τόσο καιρό διαλα-
λούσατε ότι το αόρατο χέρι της αγοράς καθορίζει τα πάντα και
δεν χρειάζεται τίποτα και κάνετε διατίµηση στα τεστ αυτά. Τόσο
καιρό η λαϊκή οικογένεια και τα λαϊκά νοικοκυριά επιβάρυναν τον
οικογενειακό τους προϋπολογισµό και για rapid test και για PCR
test και δεν σας κάηκε καρφάκι.

Τώρα, λοιπόν, έρχεστε, κατόπιν εορτής, να επιβάλλετε αυτή
τη ρύθµιση. 

Εµείς σε αυτή τη ρύθµιση θα ψηφίσουµε «παρών», γιατί κατα-
θέσαµε µία δέσµη προτάσεων, η οποία περιλαµβάνει τα εξής: Να
γίνει κατ’ αρχάς ανακοστολόγηση των τεστ από το ΚΕΣΥ, από το
Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας -δεν αφορά εσάς, αφορά, όµως,
στον Υπουργό Υγείας, δι’ ηµών να µεταφερθεί- ηλεκτρονική συν-
ταγογράφηση µε επιδηµιολογικά και κλινικά κριτήρια. Να πλη-
ρωθεί και να αποζηµιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ, µε µηδενική συµ-
µετοχή στους πολίτες, το τεστ. Να εξαιρεθεί η δαπάνη αυτή από
το clawback και να υπάρξει υποχρεωτική δήλωση στον ΕΟΔΥ του
συνόλου των διαγνωστικών τεστ -και των PCR test και των rapid
test- που διενεργούνται στα ιδιωτικά εργαστήρια και, φυσικά,
όλων των θετικών δειγµάτων. 

Αυτή είναι η δική µας πρόταση, η δική µας στρατηγική και
έπρεπε να έχει γίνει πολλούς µήνες τώρα και όχι στο «και πέντε».

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ,

κύριε συνάδελφε, και σας προειδοποιώ ότι δεν έχετε άλλο χρόνο.
Έχετε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο σας στο σύνολό του για
να µπορέσετε να µιλήσετε στην Ολοµέλεια.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Φέρνουν τροπολογίες και τις εξηγούν,
κυρία Πρόεδρε. Πώς αλλιώς θα τοποθετηθούµε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Στο τέλος, κύριε συνά-
δελφε. Όταν θα σας δοθεί η δευτερολογία σας, µπορείτε να το-
ποθετηθείτε.

Ο κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κοιτάξτε, δεν θέλω να τοποθετηθώ

τόσο στην ουσία αυτής της τροπολογίας, η οποία νοµίζω ότι κα-
λύπτει κάποιες αποφάσεις που έχετε πάρει. Καλύπτει µε νοµιµό-
τητα, δίνει νοµιµότητα σε κάποιες πολιτικές επιλογές. Σας έχω
ακούσει να τα λέτε στον δηµόσιο λόγο αυτά. 

Θέλω να σας υπογραµµίσω και εγώ πως σε ό,τι αφορά στα

τεστ όλη η Αντιπολίτευση -επειδή παρακολουθώ την Αίθουσα
ανελλιπώς από το Μάρτιο, από το πρώτο lockdown- σας τονίζει
την ανάγκη να υπάρχουν τεστ γενικευµένα παντού. Σας ξέφυγαν
τα γηροκοµεία, όπου εκεί σηκώνεις και τα χέρια ψηλά. Λες: Είναι
δυνατόν στη Φλώρινα -προ τριών ηµερών-, µετά από την εµπειρία
του Μαρτίου- σε έναν χώρο που ξέρεις ότι απαγορεύονται οι επι-
σκέψεις, απαγορεύονται οι έξοδοι και ο µόνος που µπορεί να µε-
ταφέρει τον ιό είναι ο εργαζόµενος, να µην κάνεις τεστ κάθε
µέρα και να έχεις τέτοια προβλήµατα;

Λυπάµαι που το λέω, αλλά όταν παρουσιάζετε τα στατιστικά
στοιχεία πάνω στα οποία σωστά λέτε ότι αναλογικά έχουµε λιγό-
τερα περιστατικά θανάτων κ. ο .κ., όταν µιλάτε για κρούσµατα,
έχετε συσχετίσει, για να έχετε συγκριτικά µεγέθη που να επιτρέ-
πουν τη σύγκριση, πόσα τεστ γίνονται στις άλλες χώρες, για να
κάνετε την αναλογία µετά µε βάση αυτό τον αριθµό; Πόσα τεστ
κάνουν ηµερησίως οι Βέλγοι και τι πολιτικές έχουν αναπτύξει
στον τοµέα αυτό; 

Έρχεστε εκ των υστέρων και µε µεγάλη καθυστέρηση, κύριε
Γεωργιάδη. Το υπογραµµίζω αυτό! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ.
Θα δώσω τώρα τον λόγο και στον κ. Βιλιάρδο, µιας και θέλει

και αυτός να κάνει ερώτηση στον κύριο Υπουργό και ο κύριος
Υπουργός αµέσως µετά θα απαντήσει στους συναδέλφους.

Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, τα ο-
ποία θα αφαιρεθούν από τον χρόνο σας όταν θα µιλήσετε από
το Βήµα. Ευχαριστώ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Έχω µιλήσει ήδη, οπότε δεν µπορείτε
να µου στερήσετε τίποτα!

Κύριε Υπουργέ, προφανώς έπρεπε να κάνετε αυτό που κάνατε
όσον αφορά στα συγκεκριµένα τεστ. Πράγµατι έχει ξεφύγει η
αγορά. Εντούτοις, όµως, η δικιά µας απορία είναι αν αυτό µε τη
διατίµηση θα ακολουθήσει γενικότερα και σε άλλα προϊόντα στα
οποία υπάρχει αισχροκέρδεια. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να βρείτε
έναν τρόπο να ελέγχετε καλύτερα την αγορά, ούτως ώστε να µην
υπάρχουν αυτά τα φαινόµενα. Η διατίµηση είναι κάτι που αφορά,
ξέρω εγώ, κοµµουνιστικά καθεστώτα. Δεν είναι φιλελεύθερο
µέτρο. Άρα, πρέπει κάπως διαφορετικά να το χειριστείτε.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ο κύριος Υπουργός έ-

χει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων): Θα ξεκινήσω µε τον τελευταίο συνάδελφο,
τον κ. Βιλιάρδο. Συµφωνώ απολύτως µαζί σας. Η διατίµηση δεν
είναι καθόλου φιλελεύθερο µέτρο. Ουδέποτε θα ερχόµουν ως
Υπουργός Ανάπτυξης στη Βουλή να βάλω διατίµηση, παρά µόνο
λόγω των εκτάκτων συνθηκών τις οποίες βιώνουµε λόγω της
παγκόσµιας συµφοράς. Σε έκτακτες συνθήκες πρέπει να χρησι-
µοποιήσεις και έκτακτα µέτρα. Αλλιώς -προφανώς- σε µία εύ-
ρυθµη και κανονική λειτουργία δεν µπορείς να βάζεις διατίµηση,
παρ’ όλο που, µια και µιλάµε ιδεολογικά, το φάρµακο -–και το
τεστ είναι ένα είδος φαρµάκου- είναι ούτως η άλλως πάντα δια-
τιµηµένο, γιατί, όπως ξέρετε, το φάρµακο έχει τιµή από τον ΕΟΦ
µε συγκεκριµένο τρόπο και στις ελεύθερες αγορές και στα φιλε-
λεύθερα κράτη. 

Άρα, η αλήθεια εδώ είναι κάπου στη µέση.
Έρχοµαι τώρα να απαντήσω στον κ. Λοβέρδο και στον κ. Βι-

λιάρδο και εν µέρει και στον κ. Κάτση και µετά θα µπω στα ειδι-
κά.

Πρώτον, έχω πει σε αυτήν τη Βουλή -το ξαναλέω και σήµερα-
πάνω από τριάντα φορές σε επίκαιρες ερωτήσεις, σε συζητήσεις
κ.λπ., ότι θεωρώ το µέτρο της διατίµησης έκτακτο, ακραίο µέτρο,
ότι πιστεύω στην αγορά και θα το χρησιµοποιήσω µόνο εκεί που
βλέπω ότι η αγορά δεν έχει λειτουργήσει. Αυτό µπορεί να το έχω
πει και πενήντα φορές µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. 

Όχι, αγαπητέ κύριε Λοβέρδο, ούτε αργήσαµε ούτε τίποτα.
Όταν ξεκίνησε η κουβέντα για τη διατίµηση, η πρώτη συζήτηση
ήταν για τα αντισηπτικά και η δεύτερη για τις µάσκες. Σήµερα
όλες οι συγκρίσεις των τιµών στα αντισηπτικά και στις µάσκες
δείχνουν ότι η ελληνική αγορά λειτουργεί πάρα πολύ ικανοποι-
ητικά και έχουµε τιµές πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Άρα, πετύχαµε σ’ αυτόν τον κλάδο της αγοράς και επάρκεια και
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καλές τιµές. Συνεπώς, δεν χρειαζόταν διατίµηση. 
Ποια είναι η διαφορά στα τεστ; Η διαφορά στα τεστ είναι ότι

εδώ, δυστυχώς, ίσως λόγω της πολύ µεγάλης ανάγκης, η αγορά
δεν λειτούργησε κατά τον ίδιο τρόπο και οι τιµές δεν ακολούθη-
σαν την ίδια πτωτική πορεία που ακολούθησαν σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες. Στα αντισηπτικά είµαστε πιο κάτω, στις µάσκες
είµαστε πιο κάτω και άρα εκεί δεν χρειάζεται διατίµηση. Εκεί, λοι-
πόν, που βλέπω ότι η αγορά, δυστυχώς, δεν λειτούργησε κατά
τον τρόπο που λειτούργησε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες -δεν
είναι της παρούσης, γιατί έχει να κάνει µε το χώρο της υγείας
και έχετε περάσει και έχω περάσει από το Υπουργείο Υγείας και
ξέρουµε ποιες είναι οι παθογένειες, µην το ανοίξουµε τώρα εδώ-
ερχόµαστε και παρεµβαίνουµε. 

Είχα πει από την αρχή, ότι εάν δω ότι θα χρειαστεί, δεν θα δι-
στάσω να το κάνω καίτοι είµαι ιδεολογικά αντίθετος.

Πηγαίνω, όµως, τώρα σε αυτό που θίξατε, κύριε Λοβέρδο. Και
θέλω να καταλάβουµε όλοι τι κάνουµε εδώ σήµερα και τι είναι
αυτό που κάνουµε και εµείς. Εάν ο γνώµονας µας είναι η υπερε-
πάρκεια των τεστ και να γίνονται περισσότερα τεστ, η διατίµηση
οδηγεί σε λιγότερα τεστ, όπως θα έχετε διαπιστώσει ήδη από
δεκάδες συνεντεύξεις γιατρών σήµερα στα πρωινά δελτία της
ελληνικής τηλεόρασης. Όλοι οι θεσµικοί εκπρόσωποι των για-
τρών είπαν ότι αν επιµείνουµε στη διατίµηση, θα κάνουν λιγότερα
τεστ. Ο λόγος που θέλαµε να αποφύγουµε να κάνουµε τη διατί-
µηση, είναι γιατί εµείς θέλαµε να γίνονται περισσότερα τεστ,
αυτό που είπατε προηγουµένως δηλαδή. 

Το παράδειγµα του γηροκοµείου και τα άλλα που είπατε, δεν
αφορά στην παρούσα τροπολογία. Η τροπολογία έχει να κάνει
µε την αγορά. Αυτά είναι αρµοδιότητα ΕΟΔΥ και άλλα πράγµατα.
Δεν είναι δικά µου. Το ξεκαθαρίζω. 

Ακριβώς λόγω των δηλώσεων -όχι µόνο δηλώσεων σε εκποµ-
πές, κυρία Πρόεδρε, αλλά δελτίων Τύπου και επισήµων ανακοι-
νώσεων- του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή του ανω-
τάτου θεσµικού τους οργάνου, σας είπα προηγουµένως, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα έχω συνεργασία µε τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο όχι µόνο για τη διατίµηση του τεστ αυτού καθ’
αυτού που ήδη βάλαµε και ανακοινώσαµε την τιµή του -δηλαδή
τα 10 ευρώ για το rapid test και τα 40 ευρώ για το PCR- αλλά και
για τις υπηρεσίες τις συνοδές για να κάνουµε µία εξέταση, που
τελικά δεν θα επιβαρύνει υπέρµετρα τον πολίτη. 

Τι εννοώ µε αυτό; Τι έχουµε διαπιστώσει; Πάρα πολλοί λένε,
«Για το τεστ σου χρεώνω αυτό που θα πει το κράτος, δηλαδή 10
ευρώ, αλλά για να σου κάνω το τεστ πρέπει να κάνεις άλλα ένα,
δύο, τρία, τέσσερα πράγµατα, που αυτά τα έχω εκτός διατίµησης
και άρα τα χρεώνω όσο θέλω». Δεν πάµε να κάνουµε αυτό εµείς,
ούτε να κοροϊδεύουµε τους πολίτες. Θα συνεννοηθούµε µε τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για να είναι δίκαιη η διατίµηση των
υπηρεσιών, ώστε να µην µπορεί κάποιος να αισχροκερδεί πάνω
στους πολίτες που θέλουν να κάνουν τεστ. 

Από την άλλη, όµως -για να έρθω σε αυτό που είπε ο κ. Βιλιάρ-
δος- να εξασφαλίσουµε ότι δεν θα πάµε σε µία πραγµατικότητα
που θα µειώσει, τελικά, τον αριθµό των διενεργούµενων τεστ.
Διότι αν, πράγµατι, µειωθούν τα διενεργούµενα τεστ, αυτό θα
είναι πρόβληµα. 

Μέσα σε αυτή την εβδοµάδα, λοιπόν, µετά από συζήτηση µε
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, θα εκδοθεί η υπουργική µου
απόφαση µετά από αυτή τη νοµοθετική εξουσιοδότηση και για
τα δύο. Έτσι θα ξέρει ο καθένας σε κάθε περίπτωση, εάν το κάνει
σπίτι του, παραδείγµατος χάριν, εάν το κάνει στο εργαστήριο,
εάν το κάνει µε pool, εάν το κάνει κανονικά, τι θα πληρώνει, έτσι
ώστε ούτε οι γιατροί να λένε ότι η διατίµηση είναι κάτω από την
τιµή που πληρώνουν και άρα δεν κάνουν τεστ γιατί δεν βγαίνουν
ούτε µετά να χρεώνουν στον πολίτη το τεστ που µπαίνει στη δια-
τίµηση και όλα τα άλλα πέντε φορές πάνω. Έτσι θα έχουµε κα-
θαρούς λογαριασµούς, αλλά και τεστ. Μας ενδιαφέρει να γί-
νονται τεστ.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαρι-

στώ, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, δεν

έχετε τον λόγο τώρα πια.
Θα δώσω τον λόγο στη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελευθεριάδου

για επτά λεπτά. Παρακαλώ πολύ να κρατάτε τον χρόνο, γιατί δεν
ακούτε το κουδούνι προειδοποίησης.

Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ότι η Κυβέρνηση επέλεξε για

ακόµα µια φορά να µειώσει το κύρος του κοινοβουλευτισµού πα-
ραβιάζοντας τις δηµοκρατικές διαδικασίες του διαλόγου και της
γόνιµης αντιπαράθεσης, δεν µας εξέπληξε. Συµβαίνει σχεδόν σε
όλα τα νοµοσχέδια που φέρνει η Νέα Δηµοκρατία προς ψήφιση.

Αυτή τη φορά, όµως, η Κυβέρνηση έφτασε στο απόγειο της
κοινοβουλευτικής... (διακοπή σύνδεσης, δεν ακούγεται η Βου-
λευτής) 

…στο νοµοσχέδιο και ότι είναι ευκαιρία να στείλουµε ένα
ηχηρό µήνυµα κατά της λαθρεµπορίας που µαστίζει τη χώρα
µας. Και ενώ ο εισηγητής µας, ο κ. Αλεξιάδης, σας επεσήµανε
από την πρώτη συζήτηση στην επιτροπή και σε όλες τις τοποθε-
τήσεις του την αναγκαιότητα να ενηµερωθούµε εγκαίρως για την
ύπαρξη τροπολογιών, εσείς τι κάνετε; Φέρνετε κυριολεκτικά την
τελευταία στιγµή, µετά τη λήξη της τελευταίας συζήτησης της
αρµόδιας επιτροπής, προς συζήτηση τη µελλοντική ιδιωτικοποί-
ηση των ΕΛΤΑ. Και µάλιστα, ο αρµόδιος Υπουργός µάς ανακοι-
νώνει περήφανος… (διακοπή σύνδεσης, δεν ακούγεται η Βου-
λευτής) στρατηγικό επενδυτή.

Σήµερα, ενώ βρισκόµαστε στη µέση των οµιλητών, φέρνετε
και τρίτο νοµοσχέδιο µέσα στο νοµοσχέδιο, τροπολογία εκατόν
δεκαέξι σελίδων και µέχρι το τέλος των οµιλιών δεν ξέρουµε τι
άλλο να περιµένουµε.

Μήπως θα έπρεπε, τελικά, στο νοµοσχέδιο για το επιτελικό
κράτος να προβλέψει η Νέα Δηµοκρατία και επιπλέον επιστηµο-
νικούς συνεργάτες και για τους απλούς Βουλευτές, εκτός από
τους εκατοντάδες µετακλητούς, για να τους έχουµε έξω από την
Αίθουσα της Ολοµέλειας και να δουλεύουν;

Όσον αφορά αυτό, λοιπόν, προλαβαίνω να πω λίγα λόγια για
το νοµοσχέδιο των ΕΛΤΑ. Αφορά στο µέλλον πέντε χιλιάδων και
παραπάνω µόνιµων εργαζοµένων και χιλίων διακοσίων πενήντα
συµβασιούχων και φυσικά επηρεάζει τις ζωές όλων µας. Τη
σπουδαιότητα του θέµατος και το πανελλήνιο ενδιαφέρον δεί-
χνουν και οι δεκάδες… (διακοπή σύνδεσης) ερωτήσεις που κα-
τατέθηκαν από Βουλευτές της Αντιπολίτευσης το τελευταίο έτος,
οι οποίες διατυπώνουν την αγωνία των κατοίκων ανά την Ελλάδα
για την ορθή και πλήρη λειτουργία των ΕΛΤΑ.

Αναφέροµαι ενδεικτικά: Έγιναν ερωτήσεις για τα υποκαταστή-
µατα Πρίνου Θάσου, για την Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας, για την
Καισαριανή, για τη Φθιώτιδα, για την Ασπροβάλτα, για την Κο-
ρώνη, για τον Έβρο, για την Ξάνθη, για τα Χανιά, για τον Υµηττό
κ.λπ..

Ενώ γνωρίζετε την έκταση του θέµατος, επιλέγετε να κάνετε
κάτω από το τραπέζι παιγνίδι µε τα ΕΛΤΑ, προς όφελος προφα-
νώς των ιδιωτικών εταιρειών courier. Διότι αυτό προδίδει η τα-
κτική που ακολουθεί η Νέα Δηµοκρατία µέχρι σήµερα, αλλά και
ο τρόπος που φέρατε την τροπολογία-νοµοσχέδιο µια µέρα πριν
από τη συζήτηση στην Ολοµέλεια.

Αλήθεια, πώς θα αντισταθµίσουν τα ΕΛΤΑ το πλήγµα που δέ-
χεται σήµερα η αξιοπιστία τους στην αγορά και στους κατανα-
λωτές, όταν ο ίδιος ο Υπουργός δηλώνει ότι βρίσκονται στο παρά
ένα; Σίγουρα όχι µε τη µείωση του προσωπικού τους και τις απο-
λύσεις. Σίγουρα όχι µε τη δήθεν εθελούσια έξοδο των δύο χιλιά-
δων ατόµων, η οποία µόνο εθελούσια έξοδος δεν είναι.

Διότι, κατά τα άλλα, το σχέδιο δήθεν µετασχηµατισµού και εκ-
συγχρονισµού των ΕΛΤΑ είναι ιδιαίτερα ασαφές, ενώ αφήνει
ανοιχτό το ενδεχόµενο υποβάθµισης της ποιότητας των παρεχό-
µενων υπηρεσιών, µε γνώµονα προφανώς τη µείωση του κό-
στους, κάτι το οποίο µόνο προς όφελος του ιδιωτικού ανταγω-
νισµού µπορεί να λειτουργήσει. Και αν πετύχετε να επανέλθουν
τα ΕΛΤΑ στην κερδοφορία µετά τη συρρίκνωση του προσωπικού
και του κόστους, θα εισέλθουν στη συνέχεια σε εταιρεία ιδιώτη
στρατηγικού επενδυτή. Πώς αυτό θα αποτελέσει αύξηση της πε-
ριουσίας της εταιρείας -όπως αναφέρει ο Υπουργός- και όχι απώ-
λεια ενός ακόµη asset για το ελληνικό δηµόσιο και µάλιστα, σε
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µια εταιρεία µε σαφή κοινωνικό χαρακτήρα, η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας το γνωρίζει.

Η αδιαπραγµάτευτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι µία και τοποθετή-
θηκαν επ’ αυτού τόσο ο εισηγητής µας όσο και ο Κοινοβουλευ-
τικός µας Εκπρόσωπος. Το µέλλον των ΕΛΤΑ δεν είναι ούτε η
απαξίωσή τους ούτε η παράδοσή τους σε ιδιώτες. Τα ΕΛΤΑ πρέ-
πει να µείνουν υπό δηµόσιο έλεγχο και αυτό πρέπει να είναι
σαφές και ρητό σε οποιοδήποτε σχέδιο στήριξης φέρει η Κυβέρ-
νηση. Και κόκκινη γραµµή είναι κάθε χωριό, ακόµα και το πιο
αποµακρυσµένο, να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ σε
προσιτές τιµές. Η Κυβέρνηση πρέπει να δεσµευτεί σήµερα ότι
δεν θα κλείσει κανένα κατάστηµα ή υποκατάστηµα και ότι σε
κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζονται τα κεκτηµένα εργασιακά δι-
καιώµατα των εργαζοµένων.

Εµείς δεν θα δεχτούµε αυτό που κάνετε µε το κεκαλυµµένο
νοµοσχέδιο που φέρατε εν µέσω πανδηµίας και ενώ οι Βουλευ-
τές δεν µπορούν να τοποθετηθούν. Δεν θα δεχτούµε ένα µον-
τέλο ΔΕΗ, όπως είπε χθες στην επιτροπή ο αρµόδιος Υπουργός.
Δεν θα δεχτούµε ρουσφετολογικά κριτήρια στις νέες προσλή-
ψεις, κατά παρέκκλιση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και
του γενικού κανονισµού των ΕΛΤΑ, µε προσλήψεις ουσιαστικά
εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ. Δεν θα δεχτούµε παραβιάσεις εργα-
σιακών δικαιωµάτων µε εργαζόµενους δύο ταχυτήτων και στα-
διακή… (διακοπή σύνδεσης, δεν ακούγεται η Βουλευτής) de
facto… (διακοπή σύνδεσης, δεν ακούγεται η Βουλευτής) συµβά-
σεων.

Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο για τη λαθρεµπορία, δυστυχώς,
δεν έχω χρόνο. (διακοπή σύνδεσης, δεν ακούγεται η Βουλευτής)
…έναρξη της συζήτησης στην αρµόδια επιτροπή. Δεν υπάρχει
κατ’ αρχάς διαφωνία, όπως σας επισήµανε και ο εισηγητής µας.
Αναγνωρίζουµε ότι οι διαδικασίες πάταξης του λαθρεµπορίου
πρέπει να αναθεωρούνται και να εµπλουτίζονται ανάλογα µε τη
συγκυρία. Πρέπει να γίνει µια κοινή αποδοχή από όλους ότι το
οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης Μητσοτάκη ασκεί για άλλη
µια φορά πολιτική πάνω στις στέρεες βάσεις που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαρι-

στώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δη-

µοκρατίας, ο κ. Λιβανός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,

κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι στιγµές είναι κρίσιµες. Το δεύ-

τερο κύµα της πανδηµίας είναι σε πλήρη εξέλιξη και δυστυχώς,
θρηνούµε κάθε µέρα δεκάδες συµπολίτες µας.

Θα ήθελα από αυτό το Βήµα να συλλυπηθώ όσους έχασαν
τους οικείους τους, αλλά και να απευθύνω ακόµα µια έκκληση
για την απόλυτη προσήλωση στην τήρηση των µέτρων. Επι-
τρέψτε µου να ζητήσω από όλους υπευθυνότητα και αυτοσυγ-
κράτηση στα όσα λέµε και στα όσα πράττουµε τόσο για τις ζωές
των συµπολιτών µας όσο και για την ανάγκη του καθολικού εµ-
βολιασµού. Το κυνήγι της λαϊκής στήριξης και της ψηφοθηρίας
στα θολά νερά του λαϊκισµού και της συνωµοσιολογίας όσον
αφορά στο θέµα του εµβολίου, είναι απλά εγκληµατικό από όπου
και αν προέρχεται.

Η ανηφόρα που έχουµε µπροστά µας το επόµενο τρίµηνο του
χειµώνα θα είναι δύσκολη, σκληροτράχηλη. Ένα τρίτο κύµα απει-
λεί το σύνολο της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είµαστε
όλοι πολύ προσεκτικοί. Είναι µέγιστη ανευθυνότητα και η δια-
σπορά ειδήσεων περί διπλών λιστών και ανακριβειών στον
αριθµό κρουσµάτων. Τη στιγµή δε που η κοινωνική εµπιστοσύνη
στην υγειονοµική πολιτική της πολιτείας εξαντλείται και εν µέρει
λόγω της κόπωσης της κοινωνίας, η κήρυξη πολέµου στην επι-
στήµη θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Όσοι πράττουν µε αυτό
τον τρόπο δείχνουν ασέβεια στον αγώνα των υγειονοµικών απέ-
ναντι στον ιό και το κάνουν συνειδητά. Μεταστρέφουν κάθε κυ-
βερνητική απόφαση και την αποδοµούν όχι µε λογικά επιχειρή-
µατα, αλλά µεταφέροντας αυτή σε ένα φαντασιακό σύµπαν, ανά-
ξιο να διακρίνει και να αξιολογήσει τις κυβερνητικές αποφάσεις,
διεκδικώντας για τον εαυτό τους τον ρόλο του φωτεινού παντο-

γνώστη και καθοδηγητή
Ανάγονται σε εκπροσώπους των αρνητών του ιού, των συνω-

µοσιολογιών, που βλέπουν κλειστούς και σκοτεινούς διαδρό-
µους. Όµως, αγνοούν, ότι, όπως έγραψε και ο Γιουβάλ Χαράρι,
η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι απλή και η κοινωνία έχει και κρίση
και λογική.

Ρωτώ, λοιπόν, όσους αµφισβητούν την πολιτική της Κυβέρνη-
σης στην πανδηµία το εξής: Θεωρείτε λογικό η Κυβέρνηση να
δίνει εσφαλµένα στοιχεία στους επιστήµονες που τη συµβου-
λεύουν στον τρόπο αντιµετώπισης αυτής της τροµερής πανδη-
µίας; Για ποιον λόγο; Με ποιο κίνητρο;

Δηλώνουν, συγκεκριµένα σήµερα, οι επιστήµονες καθηγητές
οι οποίοι είναι στην επιτροπή τα εξής. Ο κ. Βατόπουλος λέει:
«Έγραψαν για διπλά βιβλία του ΕΟΔΥ, λες και θα κλέψει κάποιος
την εφορία. Τέτοιο θέµα δεν υπάρχει». Ο κ. Σύψας προσθέτει:
«Εάν είχα υποψιαστεί, εγώ προσωπικά ως επιστήµονας, αλλά και
όλα τα µέλη της επιτροπής ότι γίνεται οποιοδήποτε είδος κακής
χρήσης των δεδοµένων του ΕΟΔΥ, δηλαδή οποιοδήποτε µαγεί-
ρεµα, θα είχα παραιτηθεί πρώτος και θα είχα καταγγείλει τα
πάντα».

Εάν δεν δώσουν όποιοι χρησιµοποιούν αυτή τη λογική του µα-
γειρέµατος και της πολιτικής αυτής συγκεκριµένες απαντήσεις,
ας σωπάσουν, διότι απλώς εγκληµατούν κατά της δηµόσιας
υγείας.

Ερχόµενος στο νοµοσχέδιο, θέλω να συγχαρώ τον κ. Αλεξιάδη
που αναγνώρισε την ορθότητα του σηµερινού νοµοσχεδίου και
για την κατάθεση των γόνιµων παρατηρήσεων που έκανε.

Πράγµατι, αποτελεί µια φωτεινή εξαίρεση σε σχέση µε τους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, που, αντί του ορθού πολιτικού λόγου,
επιλέγουν την πόλωση και την ένταση.

Ένας συνάδελφός του προχθές, στο άλλο νοµοσχέδιο που συ-
ζητούσαµε στην επιτροπή, για το χωροταξικό, ζήτησε την ανα-
βολή όλων των νοµοσχεδίων στη Βουλή εκτός από αυτά τα οποία
αφορούν στον COVID.

Παράλληλα, θέλω να του δηλώσω ξεκάθαρα ότι εµείς στη Νέα
Δηµοκρατία ούτε το δάχτυλο του κουνάµε ούτε φυσικά ειρω-
νευόµαστε ούτε τον ίδιο, αλλά ούτε και το έργο που παρήγαγε
στο Υπουργείο Οικονοµικών.

Η Νέα Δηµοκρατία αναγνωρίζει τις προσπάθειες προς την
ορθή κατεύθυνση που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ και εργάζεται αξιοποι-
ώντας τες. Άλλωστε, στη δική µας φιλοσοφία διακυβέρνησης το
κράτος έχει συνέχεια και η κάθε κυβέρνηση οφείλει να παραλαµ-
βάνει και να συνεχίζει τα θετικά που βρίσκει. Η ισοπέδωση των
πάντων αποτελεί γνώρισµα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι της Νέας Δηµο-
κρατίας.

Με έκπληξη άκουσα τον κ. Κεγκέρογλου, αλλά και τον κ. Κα-
τρίνη, να επιτίθεται µε σφοδρότητα απέναντι σε έναν, κατά κοινή
οµολογία, από τους πλέον πετυχηµένους Υπουργούς της Κυβέρ-
νησης της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Πιερρακάκη. Όµως, το ύ-
φος της κριτικής τους µε ωθεί να πιστέψω ότι αντανακλά µάλλον
εσωκοµµατικά προβλήµατα της παράταξής τους, όπως αποδει-
κνύεται από την ορολογία που χρησιµοποίησαν περί εκσυγχρο-
νιστών.

Όµως, σήµερα ακούσαµε και το άκρον άωτον του λαϊκισµού,
δηλαδή να ψηφιστεί το άρθρο που προβλέπει την καταβολή της
αποζηµίωσης για την καθολική υπηρεσία στον ΕΛΤΑ και όχι όλα
τα άλλα άρθρα που θα επιτρέψουν την αναδιάρθρωση και ανα-
διάταξη της εταιρείας. Δηλαδή, να δώσουµε λεφτά του ελληνι-
κού λαού σε ένα καράβι που βυθίζεται χωρίς να σώσουµε το
πλοίο.

Αναδεικνύεται, λοιπόν, εύλογα και σήµερα αυτό που έγραψε
σε ένα πρόσφατο άρθρο του ο καλός συνάδελφος και Βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, για τη δηµιουργία -ουσιαστικά
σήµερα στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού- δυο πολιτικών
ρευµάτων στην κοινωνία. Βεβαίως, ο κ. Ζαχαριάδης έκανε ένα
µεγάλο λάθος ως το ποιος είναι πού. Τουλάχιστον έχει πιάσει τα
µηνύµατα των καιρών, ότι υπάρχει αναδιάταξη.

Στον προοδευτικό χώρο του ορθολογισµού και της λογικής,
της ενασχόλησης µε τα πραγµατικά προβλήµατα της κοινωνίας,
την αλλαγή του οικονοµικού προτύπου, την ενίσχυση της µε-
σαίας τάξης και της εµβάθυνσης της σχέσης της µε την Ευρώπη,
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όλος ο πολιτικά φιλελεύθερος ελληνικός λαός ανήκει εκεί. Ηγεί-
ται του χώρου αυτού η Νέα Δηµοκρατία του Κυριάκου Μητσο-
τάκη και καλύπτει όλο το φάσµα των προοδευτικών πολιτών από
τη Δεξιά και από το Κέντρο ως την πραγµατικά εκσυγχρονιστική
Αριστερά. Αντιθέτως, στον χώρο του λαϊκισµού, της ανεύθυνης
πλειοδοσίας και της ανευθυνότητας, της έλλειψης προτάσεων
και της λογικής του ατελείωτου κρατισµού ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, διά-
φοροι εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και της εθνολαϊκιστικής Δε-
ξιάς, που ήταν και συµµέτοχη στην Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα
πριν και διάφοροι συνωµοσιολόγοι που πολλές φορές ταυτίζον-
ται.

Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ποια επιλογή τον οδηγεί στη νέα
εποχή και ποια στο επώδυνο παρελθόν. Εδώ είµαστε και κρινό-
µαστε όλοι κάθε µέρα. Βεβαίως, θα κριθούµε και στις εκλογές,
όποτε και αν αυτές έρθουν στο τέλος της τετραετίας.

Στο πλαίσιο της συνέχισης του µεταρρυθµιστικού έργου της
Κυβέρνησης, θέλω να συγχαρώ και τον Υπουργό, τον κ. Σταϊ-
κούρα, αλλά και τον Υφυπουργό, τον κ. Βεσυρόπουλο -ίσως τον
Υπουργό µε την µεγαλύτερη παρουσία εδώ στη Βουλή, που υπο-
στηρίζει και ακούει όλες τις ερωτήσεις και τις επιθέσεις και απαν-
τάει- που παρά το τεράστιο βάρος που σηκώνουν στην πλάτη
τους στο Υπουργείο Οικονοµικών για την αντιµετώπιση της παν-
δηµίας, συνεχίζουν µε αποτελεσµατικότητα να προωθούν το µε-
ταρρυθµιστικό έργο και τη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουρ-
γείου τους, µε ένα νοµοσχέδιο που φέρνει µια ολιστική λύση στο
µεγάλο πρόβληµα του λαθρεµπορίου καυσίµων, καπνικών προ-
ϊόντων και αλκοόλ.

Το παρουσίασε µε εξαιρετικό τρόπο ο εισηγητής µας, ο κ. Ανα-
στασιάδης, οπότε δεν θα επαναλάβω τα θετικά επιχειρήµατα και
τις σκέψεις του, διότι εκφράζει το σύνολο της παράταξής µας.

Όµως, θα ήθελα να σταθώ κυρίως στο άρθρο 40, που είναι ένα
άρθρο ορόσηµο, στη µεγάλη προσπάθεια που κάνει τη Νέα Δη-
µοκρατία για να πετύχει το brain gain, να επιστρέψουν, δηλαδή,
στην πατρίδα µας οι δεκάδες χιλιάδες συµπατριώτες µας που
έφυγαν την περίοδο της κρίσης και ζουν και εργάζονται µακριά,
στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, επειδή τα συνέδεσε και εκείνος, θέλω να
κάνω ένα σχόλιο για την τροπολογία που έφερε το ΜέΡΑ25. Τη
βρίσκω ενδιαφέρουσα για µια πανεπιστηµιακή συζήτηση, όµως
ο τρόπος που την κατέθεσε ο Αρχηγός του ΜέΡΑ25 απλώς επι-
βεβαιώνει τον χαρακτήρα του και ουσιαστικά τη βάζει στο περι-
θώριο.

Σε σχέση µε την τροπολογία της διατίµησης θα είχα πολλά να
πω, αλλά τα είπε ο Υπουργός πριν από λίγο και δεν θα τα επανα-
λάβω. Εν πάση περιπτώσει, χαίροµαι που ακόµα και µε πολύ επι-
θετικό ύφος ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ µας
λέει ότι, έστω και αν αργήσαµε δήθεν, εκείνος συµφωνεί. Ακού-
σαµε και τις προτάσεις…

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: «Παρών», είπα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι, συµ-

φωνείτε µε τη διατίµηση. Ακούσαµε και εγώ και όλοι οι παριστά-
µενοι και ο Υπουργός τις προτάσεις σας. Όµως, θα έλεγα ότι το
«παρών» είναι µάλλον η λάθος επιλογή, διότι αφού συµφωνείτε,
κινδυνεύετε, αν δεν ψηφίσετε έστω αυτή την τροπολογία, µετά
από όλες τις φιλολαϊκές τροπολογίες που δεν έχετε ψηφίσει, να
σας πάρουν στο ψιλό. Οπότε προσέξτε.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Δεν καταλάβατε τι είπα, κύριε Λιβανέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Πώς δεν

κατάλαβα;
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Δεν καταλάβατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Τι είπατε;
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Είπαµε δωρεάν συνταγογράφηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ, δεν γί-

νεται συζήτηση. Κύριε συνάδελφε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Εδώ το

θέµα είναι αν είστε υπέρ ή κατά της διατίµησης. Να σας ακούσει
και ο ελληνικός λαός! Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν θα ψηφίσει τη διατί-
µηση στα τεστ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Λιβανέ, σας πα-
ρακαλώ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό είναι

το αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν κάνουµε συζήτηση

µε τον οµιλητή, σας παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Έρχοµαι

τώρα στο σχέδιο για τη διάσωση των ΕΛΤΑ. Όπως είπαν και οι
εξαιρετικοί συνάδελφοι, οι Υπουργοί, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ.
Γεωργαντάς, πρόκειται για ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που δια-
σφαλίζει τον κοινωνικό ρόλο των ΕΛΤΑ ως φορέα καθολικής τα-
χυδροµικής υπηρεσίας. Εξορθολογίζει το µισθολογικό κόστος,
που σήµερα αντιστοιχεί στο 67% των συνολικών λειτουργικών
δαπανών. Δροµολογείται εθελουσία έξοδος εργαζοµένων, οι
όροι της οποίας έχουν συµφωνηθεί µεταξύ ΕΛΤΑ και υπαλλήλων.
Υλοποιείται ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της εταιρείας, ενώ µε
την υιοθέτηση µιας νέας πολιτικής προσλήψεων, η εταιρεία απο-
κτά την απαραίτητη ευελιξία για να αντιµετωπίσει τον αυξανό-
µενο ανταγωνισµό και να σταθεί στο πλαίσιο του ανταγωνισµού
που αναπτύσσεται στην εποχή µας.

Ακολουθούµε, λοιπόν, ένα σύνηθες µοντέλο εκσυγχρονισµού,
όπως άλλα κράτη της Ευρώπης, δηλαδή η Δανία, η Ιρλανδία κ.
ο. κ., έστω και µε καθυστέρηση.

Φωνάζει και πάλι η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος απορρίπτει µε πάθος την πρότασή µας. Μας λέει
κιόλας ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την τροπολογία και την απορρί-
πτει. Ωραία, αυτό έγινε κατανοητό.

Σας ζήτησα και πριν, στην αρχή της συζήτησης εδώ, στο Κοι-
νοβούλιο, να µας δώσετε το δικό σας συνολικό σχέδιο για τη διά-
σωση των ΕΛΤΑ. Εσείς, αντί για συνολικό σχέδιο, ήρθατε και
ψελλίσατε κάτι για τα καταστήµατα που θα κλείσει δήθεν η νεο-
φιλελεύθερη Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.

Ακόµα και αυτό, όµως, το θεωρώ εξαιρετικά υποκριτικό. Και
καλό είναι να µιλήσει κάποιος εξ υµών σε λίγο για αυτό το θέµα
και να µας πει, όταν εσείς ήσασταν στην κυβέρνηση, πώς και
γιατί κλείσατε πενήντα καταστήµατα των ΕΛΤΑ και έρχεστε σή-
µερα και ζητάτε και τα ρέστα;

Όµως, για να δούµε και συνολικά τι παρέλαβε και τι παρέδωσε
η «πρώτη φορά αριστερά» και στα ΕΛΤΑ, παραλάβατε το 2014
µια εταιρεία που ξεπερνούσε τα 38 εκατοµµύρια ευρώ συσσω-
ρευµένα κέρδη, σε αντίθεση µε αυτό που παραδώσατε τελικά το
2019, που οι εκτιµήσεις που υπήρχαν -αν δεν κάνω λάθος, τώρα
µπορεί να µας τα πει και ο Υπουργός- είναι για 115 εκατοµµύρια
ευρώ.

Άρα, υπό µία έννοια, ο οργανισµός αυτή την τετραετία -την τε-
τραετία ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, που σήµερα υποτίθεται ότι κόπτεσθε
γι’ αυτή την εταιρεία- έχασε αξία 150 εκατοµµυρίων ευρώ. Ο όµι-
λος το 2014 είχε κέρδη προ φόρων 15 εκατοµµύρια ευρώ και
τώρα εκτιµάται ότι οι ζηµίες θα περάσουν τα 30 εκατοµµύρια
ευρώ. Το δε έλλειµµα ανά µήνα φτάνει, όπως είπαν πριν και οι
υπεύθυνοι Υπουργοί, στα 4,7 εκατοµµύρια ευρώ.

Είστε, λοιπόν, περήφανοι για όλα αυτά που κάνατε στην τε-
τραετία σας και γι’ αυτό έρχεστε και φωνάζετε από πάνω.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Μας απευθύνατε µε επιθετικότητα κατηγορίες για τις επιλογές
στα θέµατα του προσωπικού και του εργασιακού κόστους. Μιλή-
σατε για εργασιακή γαλέρα, Μεσαίωνα, για τα γνωστά ποιήµατα
από το παρελθόν. Είπατε ότι ακολουθούµε µια δοκιµασµένη φόρ-
µουλα αποτυχίας και βροντοφωνάξατε για τη ΔΕΗ ως κακό πα-
ράδειγµα.

Σήµερα, όµως, αν απλώς διαβάζετε τον αθηναϊκό Τύπο σε οι-
κονοµική εφηµερίδα, ο νέος Πρόεδρος και διευθύνων σύµβου-
λος -εδώ και έναν χρόνο- της ΔΕΗ ανακοινώνει ότι θα έχει ετήσια
λειτουργική κερδοφορία η ΔΕΗ φέτος 900 εκατοµµύρια ευρώ.
Δηλαδή, αυτό που λέτε εσείς ότι απέτυχε παταγωδώς έχει αυτή
την αντιστροφή από τα τραγικά δεδοµένα που παραδώσατε
εσείς και στη ΔΕΗ.

Εγώ, λοιπόν, σας ρωτώ και µακάρι να µας απαντήσετε -δεν νο-
µίζω, βέβαια- το εξής: Εάν σε έναν χρόνο και τα ΕΛΤΑ µετά από
αυτή την αναδιοργάνωση έχει αντίστοιχα κέρδη, τι θα πείτε; Σε
ποιον θα απολογηθείτε;

Κλείνω, κυρία Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή- µε την
ιδιωτικοποίηση. Σας θυµίζω ότι εσείς βάλατε τα ΕΛΤΑ στο Υπερ-
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ταµείο, για να µην ξεχνιόµαστε. Η Κυβέρνηση αποφάσισε να ενι-
σχύσει τα ΕΛΤΑ µε µια αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Επειδή
ακριβώς σέβεται τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων και
επειδή θέλουµε να πάρουν πίσω τα χρήµατα που τώρα δίνουν, η
επένδυση αυτή γίνεται ακριβώς µε τα κριτήρια ενός ιδιώτη επεν-
δυτή.

Συνεπώς, πρόθεσή µας είναι να υπάρξει ένας στρατηγικός
επενδυτής για τα ΕΛΤΑ, όταν ήδη σήµερα έχει το 10% κάποιος.
Άλλωστε, ήδη υπάρχει, όπως σας είπα -νοµίζω ότι γνωρίζετε
ποιος- επενδυτής που έχει το 10%. Συνεπώς, η είσοδος του επεν-
δυτή όχι τώρα, αλλά όταν µε το καλό εφαρµοστεί το σχέδιο που
προωθούµε και η εταιρεία ανακτήσει την αξία της, θα τελεστεί
τότε.

Αυτά είχα να πω, να µην παρασυρθώ άλλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαρι-
στώ, κύριε συνάδελφε.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν µπορείτε, κύριε

Κάτση, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το ξέρετε τώρα, έχετε εξαντ-
λήσει τον χρόνο σας υπερβολικά. Δεν µπορώ να σας δώσω τον
λόγο.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας εξηγώ ότι αναφέρ-
θηκε προσωπικά και θέλω να του απαντήσω!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο Υπουρ-
γός, ο κ. Μηταράκης, για να τοποθετηθεί επί τροπολογίας.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Δεν ακούσατε; Έχει διαστρεβλώσει όλες
µου τις θέσεις!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τώρα έδωσα τον λόγο
στον κύριο Υπουργό. Θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Είναι
τόσο προσωπικό, δηλαδή; Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγ-
µα.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Μα, έχει διαστρεβλώσει όλες µου τις θέ-
σεις! Είναι δυνατόν; Παρακαλώ, ένα λεπτό!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύ-
λου): Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω έρθει να υποστηρίξω το
άρθρο 12 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 621 και ειδικό 106.
Πρόκειται για µια νοµοτεχνική βελτίωση της υφιστάµενης διάτα-
ξης της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν.4375/2016.

Η ισχύουσα διάταξη προβλέπει την παραχώρηση χώρων από
την ΕΤΑΔ για την αντιµετώπιση στεγαστικών αναγκών του Υ-
πουργείου Μετανάστευσης. Με την προτεινόµενη τροπολογία η
ίδια δυνατότητα δίδεται και στον ίδιο τον Υπουργό Οικονοµικών,
καθώς υπάρχουν δηµόσια ακίνητα τα οποία παραµένουν στη δια-
χείριση της κεντρικής υπηρεσίας.

Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου επ’ ευκαιρία να εκφράσω τη
λύπη µου για το ναυάγιο σήµερα στη Λέσβο και την απώλεια αν-
θρώπινων ζωών, να συγχαρώ για την άµεση επιχείρηση το Λιµε-
νικό Σώµα, που διέσωσε τριάντα δύο επιβαίνοντες στη µοιραία
βάρκα.

Είναι αδιανόητο να επιτρέπεται να προσπαθούν να διασχίσουν
το Αιγαίο φουσκωτές βάρκες που δεν πληρούν καµµία προϋπό-
θεση ασφάλειας και οδηγούνται από ανθρώπους χωρίς άδεια και
γνώση των κανόνων της θάλασσας. Εκείνοι που το επιτρέπουν
πέρα από το ότι παραβιάζουν την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας, βάζουν -δυστυχώς, εν γνώσει τους- σε µεγά-
λο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Προκύπτει από τις καταθέσεις των διασωθέντων ότι η τουρκική
ακταιωρός που τους εντόπισε, µετά από κλήση των επιβαινόντων
στον ειδικό έκτακτο αριθµό ανάγκης της Τουρκίας, ήρθε, δεν
τους παρείχε βοήθεια, δεν τους διέσωσε, αλλά τους προέτρεψε
να διασχίσουν παράτυπα τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Όµως και οι ΜΚΟ που συµβάλλουν σε αυτές τις διαδροµές
πρέπει, συναισθανόµενες τον πραγµατικό τους ρόλο, να σταµα-
τήσουν άµεσα να συµβάλλουν -άθελά τους, ίσως- στην απώλεια
ανθρώπων.

Η διεθνής κοινότητα οφείλει µε καίριες και αυστηρές παρεµ-
βάσεις να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές, συµβάλλοντας ου-
σιαστικά στον πλήρη τερµατισµό των παράτυπων διαδροµών των
λαθροδιακινητών.

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαρι-

στώ, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μισό λεπτό, κύριε συ-

νάδελφε, γιατί εδώ πέρα σήµερα γίνεται κόλαση.
Κύριε Κάτση, θα σας δώσω τον λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ

πάρα πολύ µόνο αυστηρά εάν είναι επί προσωπικού, αλλιώς σας
παρακαλώ, µη δηµιουργούµε πρόβληµα στη διαδικασία. Παρα-
καλώ!

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πραγµατικά δεν έχω πρό-
θεση να δηµιουργήσω πρόβληµα στη διαδικασία.

Απλώς θέλω να απευθυνθώ στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Νέας Δηµοκρατίας, επειδή έχει χρησιµοποιήσει φράσεις,
βάζει στο στόµα µου λόγια τα οποία δεν έχω πει, µε αποτέλεσµα
να αλλοιώνει -και να κάνει µια λαθροχειρία- το περιεχόµενο της
οµιλίας µου.

Και εξηγώ στον κ. Λιβανό ότι η πρότασή µας από το Βήµα της
Βουλής σήµερα -και εν όψει της κατάθεσης της τροπολογίας για
τη διατίµηση- είναι ότι πρέπει να συνταγογραφούνται τα τεστ και
να τα αποζηµιώνει ο ΕΟΔΥ, προκειµένου να έχουν πρόσβαση
όλοι και δωρεάν. Είναι κατανοητό αυτό;

Και η τροπολογία που φέρνετε, κύριε Λιβανέ, είναι πολύ λίγο
και πάρα πολύ αργά και σας κατηγόρησα για υποκρισία. Αυτό
είναι, για να καταλαβαίνουµε τι λέµε, πρώτον.

Δεύτερον, όσον αφορά στο ζήτηµα του αν και πόσο εµείς βοη-
θήσαµε τα ΕΛΤΑ, έχω να σας πω…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, αυτό
δεν είναι επί προσωπικού, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας αφαι-
ρώ τον λόγο. Τώρα κάνετε επεξήγηση των όσων είπε ο κ. Λιβα-
νός. Σας παρακαλώ!

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Χήτα, έχετε τον

λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου αφαιρέσατε τον λόγο

για τριάντα δευτερόλεπτα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή πραγµατικά σήµερα «βρέχει» τροπολογίες, ήρθε και η

δική σας σειρά, κύριε Μηταράκη. Προσπαθούµε να βγάλουµε
άκρη -είναι η αλήθεια- σήµερα, αλλά είναι µια δύσκολη µέρα.

Είναι όντως τραγικό αυτό που συνέβη, κύριε Μηταράκη, σή-
µερα, αλλά αυτό καταδεικνύει ότι, δυστυχώς, έχουµε ακόµα
ροές. Αυτό το ατύχηµα που έγινε σήµερα, που βούλιαξε η βάρκα,
που είχαµε κάποιους θανάτους κ.λπ., πνιγµούς, είναι τραγικό,
αλλά δείχνει ότι συνεχίζεται το έργο των ροών και δεν έχει στα-
µατήσει.

Κύριε Μηταράκη, επικαλεστήκατε τις ΜΚΟ και απευθυνθήκατε
σε αυτές, λέγοντας ότι πρέπει να δείξουν µια µεγαλύτερη σοβα-
ρότητα, να µη συµβάλλουν στον πνιγµό ανθρώπων κ.λπ.. Μετά
από τόσα χρόνια -αφήστε εµάς εδώ που φωνάζουµε και σας λέµε
τι να κάνετε µε τις ΜΚΟ, που πρέπει να τις κλείσετε, όχι κλείσατε
τρεις, βρήκατε δυο-τρεις, είναι άλλες τετρακόσιες, τα έχουµε πει
πάρα πολλές φορές- τι περιµένετε από αυτούς τους ανθρώπους
που πάνω στον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία θησαυρίζουν;
Κλείστε τες τις ρηµάδες, να ησυχάσουµε.

Δεν είδαµε τις ΜΚΟ, κύριε Μηταράκη, την ώρα που η Ελλάδα
µαζί µε τον υπόλοιπο πλανήτη, βέβαια, βογκά και πεθαίνει στα
ράντσα και στα νοσοκοµεία ο κόσµος, να πάνε να βοηθήσουν και
να προσφέρουν υπηρεσίες οι µη κυβερνητικές οργανώσεις. Πού
είναι οι µη κυβερνητικές οργανώσεις; Και κάνετε διάλογο µε
αυτές;

Κανένας διάλογος, κύριε Υπουργέ! Κλείστε τες!
Επίσης, επαναφέρετε σήµερα ένα άρθρο, µια διάταξη, το ο-

ποίο για µας είναι ντροπή. Είναι ντροπή! Αλλάζετε, βέβαια, το
Υπουργείο, το κάνετε πλέον Μεταναστευτικής Πολιτικής -γιατί
έτσι είναι- αλλά διατηρείτε αυτό το αίσχος, το οποίο τι λέει; Πρέ-
πει να ακούσει ο κόσµος τι νοµοθετούµε στη Βουλή σήµερα: Ότι
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επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στρατόπεδα, που παραχω-
ρούνται κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για τις
υπηρεσίες υποδοχής και ταυτοποίησης; Ότι ακίνητα του δηµο-
σίου µπορεί, επίσης, να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν από
την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου; Γίνονται τα πράγµατα αυτά;

Έχετε αντιληφθεί πού βρισκόµαστε; Ότι είµαστε στο µηδέν;
Έχει µηδενίσει η χώρα. Τελειώσαµε. Χρεοκόπησε ο κόσµος. Τε-
λειώσαµε. Είµαστε στα σπίτια µας κλεισµένοι και παραχωρούµε
στρατόπεδα και δηµόσια κτήρια για τους λαθροµετανάστες -
αποδεικνύεται ότι έχουµε και ροές- και προσπαθείτε να βάλετε
στο τραπέζι του διαλόγου τις ΜΚΟ. Τι τις θέλετε; Σας παρακαλώ
πολύ, µην κάνετε τέτοια πράγµατα γιατί βλέπετε τι γίνεται. 

Κύριε Μηταράκη, είστε πλέον έµπειρος στον τοµέα αυτόν και
στο Υπουργείο αυτό. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κάντε το και
µην φοβάστε. Θα σας χειροκροτήσει όλη η Ελλάδα. Πάρτε απο-
φάσεις. Κλείστε τις ΜΚΟ. Τέλος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου κα-
ταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισµός της χωροταξικής και
πολεοδοµικής νοµοθεσίας».

Τον λόγο τώρα έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινή Μπακαδήµα. Ακολουθούν ο κ. Κόκκαλης από
τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος από το Κίνηµα Αλλαγής.

Κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύρια Πρό-

εδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και αρ-

κετά χρόνια, είκοσι οκτώ, αν δεν κάνω λάθος, τα ΕΛΤΑ κάθε
χρόνο τέτοια εποχή ξεκινούν µία δράση που στοχεύει στο να έρ-
θουν τα παιδιά λίγο πιο κοντά στο πνεύµα των Χριστουγέννων
παραδίδοντας γράµµατα στον άγιο Βασίλη. Και φέτος για εικο-
στή ένατη χρονιά οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ θα λειτουργήσουν ως
βοηθοί του συµπαθητικού γνωστού αγίου, φέρνοντας τη µαγεία
των Χριστουγέννων κοντά στα παιδιά.

Θα µου πείτε τώρα γιατί ξεκίνησα έτσι, γιατί έκανα αυτήν την
εισαγωγή. Διότι, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε την
τροπολογία που φέρνετε, δυστυχώς αρκετοί υπάλληλοι των
ΕΛΤΑ θα κάνουν µαύρα Χριστούγεννα, θα κάνουν Χριστούγεννα
χωρίς δουλειά. 

Μιλάτε στην τροπολογία σας για µία προσπάθεια αναδιάρθρω-
σης και εξυγίανσης της επιχείρησης για να επιστρέψει στην κερ-
δοφορία. Τι περιλαµβάνει, όµως, και ποια είναι συνοπτικά τα
βήµατα που περιλαµβάνει η δική σας επιστροφή στην εξυγίανση;
Εθελούσια για περίπου δύο χιλιάδες εργαζόµενους, µετοχές
στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών, µία νέα εµπορική στρατη-
γική, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και τη δηµιουργία µιας νέας
εταιρικής κουλτούρας. Κάποια από αυτά, όπως η εταιρική κουλ-
τούρα, η εµπορική στρατηγική, δεν θα ήταν αρνητικά βήµατα,
ίσως θα ήταν θετικά, αν δεν είχαµε την εθελούσια, τις µειώσεις
µισθών και την ΕΣΥΠ ως µέτοχο.

Ας το καταλάβουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εσείς
και εµείς έχουµε µια διαφορετική κουλτούρα. Εσείς µιλάτε για
την αποψίλωση των ΕΛΤΑ, µε πρόσχηµα πάντα την ανταγωνιστι-
κότητα, τον εξορθολογισµό του κόστους, το κλείσιµο όµως κα-
ταστηµάτων, γιατί έτσι θα έρθει ο εξορθολογισµός, παράλληλα
και µε τις µειώσεις και την ιδιωτικοποίηση, που εσείς τη βλέπετε
ως λύση και αυτοσκοπό για οτιδήποτε υπάρχει, για οποιαδήποτε
επιχείρηση υπάρχει στη χώρα µας. Εµείς θεωρούµε ως χρέος
µας την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, τη διαφύλαξη
των κοινωνικών σκοπών των ΕΛΤΑ και άλλων παρόµοιων εται-
ρειών, τη θωράκιση των συµφερόντων των πολιτών και τον εκ-
συγχρονισµό, µε την πραγµατική όµως έννοια του όρου. 

Δυστυχώς, βλέπουµε οι αντιλαϊκές πολιτικές να συνεχίζονται
και εν µέσω της πανδηµίας. Δυστυχώς, βλέπουµε τα ΕΛΤΑ να
παίρνουν τη θέση και τη σειρά τους µετά τη ΔΕΗ, τη «ΛΑΡΚΟ»
και όλες τις υπόλοιπες εταιρείες που προσπαθείτε να ευτελίσετε,
ώστε να µπορέσουν µετά να πωληθούν, να απαξιώνονται και να
παραδίδονται στα συµφέροντα της ολιγαρχίας. Ναι, τα ΕΛΤΑ

πρέπει να εκσυγχρονιστούν, αλλά να παραµείνουν υπό δηµόσιο
έλεγχο. 

Μιλάτε για αναδιοργάνωση, τη στιγµή που όπως είπα περνάει
η επιχείρηση στο Υπερταµείο και θεωρείτε µάλιστα, όπως είπε
και αρµόδιος Υπουργός στην επιτροπή παρουσιάζοντας την τρο-
πολογία, ότι αυτό επιτάσσει το συµφέρον των πολιτών. 

Αλήθεια, το συµφέρον των πολιτών είναι να δουν δύο χιλιάδες
συµπολίτες τους να µένουν χωρίς δουλειά και όσες προσλήψεις
γίνουν να είναι εκτός ΑΣΕΠ; Προσπαθείτε να κερδίσετε τη στή-
ριξη των πολιτών βαφτίζοντας το κρέας ψάρι και βάζοντάς τους
απέναντι στους συµπολίτες τους, µιλώντας για συµφέρον µέσα
από την απώλεια εργασίας άλλων. Συνεχίζετε µια διχαστική πο-
λιτική. 

Θα πρέπει, όµως, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευ-
σης, ότι οι πολίτες θα βρεθούν απέναντί σας, απέναντι σε όλες
τις αντιλαϊκές πολιτικές προάσπισης ιδιωτικών συµφερόντων της
χώρας µας, δυστυχώς και όχι µόνο. 

Παράλληλα, προβλέπετε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
τη συµµετοχή της ΕΣΥΠ, θέλοντας να καταστήσετε τα ΕΛΤΑ µια
ελκυστική «νύφη», επιτρέψτε µου να πω, για τους «µνηστήρες»
ολιγάρχες που θα εµφανιστούν κάπου λίγο παρακάτω. Να ανα-
φέρω ότι κατατέθηκε σε ένα καθ’ όλα άσχετο νοµοσχέδιο, είναι
άτοπο, γιατί σήµερα έχουµε πραγµατικά µια «βροχή» τροπολο-
γιών. Πραγµατικά θα µας ξένιζε, αν δεν είχαµε τροπολογίες σε
ένα νοµοσχέδιο. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς τα ΕΛΤΑ ξεκίνησαν
να απαξιώνονται από τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Ποτέ δεν
υπήρχε µια σχεδιασµένη πολιτική, ώστε να παραµείνουν µια κερ-
δοφόρα επιχείρηση. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που διαχει-
ρίστηκαν εξουσία τα προηγούµενα χρόνια προσπάθησαν µε
ενισχύσεις να καλύψουν ελλείµµατα που παρέµειναν και συνεχί-
στηκαν να διογκώνονται. Παράλληλα είχαµε αθρόες προσλήψεις
και συρρίκνωση του τζίρου. Το 2011 εξάλλου ελήφθη η απόφαση
να δοθούν στο Υπερταµείο, στο ΤΑΙΠΕΔ, τα ΕΛΤΑ και αποµα-
κρύνθηκαν και από το ΕΣΠΑ. Πέρα από τη Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη δεν κατάφερε να εκσυγ-
χρονίσει την επιχείρηση κρατώντας την βασισµένη ακόµη στην
επιστολική αλληλογραφία εν έτει 2020. 

Δεν είναι συζήτηση της παρούσης, αλλά είναι εξαιρετικά ανα-
χρονιστικό να ζούµε στον 21ο αιώνα και να παραµένουµε προ-
σκολληµένοι στην επιστολική αλληλογραφία και ακόµη και εµείς
οι ίδιοι να λαµβάνουµε τέλη αλληλογραφίας κάθε µήνα. Ίσως
είναι µια συζήτηση που θα πρέπει να κάνουµε κάποια στιγµή. 

Κλείνω, για να είµαι συνεπής στον χρόνο µου, ζητώντας και
εγώ να γίνει δεκτή η τροπολογία που καταθέσαµε για τη φορο-
λόγηση των γνωστών FUNGS. Παρ’ ότι δεν άρεσε στον συνά-
δελφο της Νέας Δηµοκρατίας το ύφος του κ. Βαρουφάκη, να
σας πω ότι αυτή είναι µια βασική διαφορά µας, ότι εµείς πάντα
µιλάµε πολιτικά, ενώ εσείς όταν δεν έχετε πολιτικά επιχειρήµατα,
καταφεύγετε σε µικροπολιτικά. Δεν θα ακούσετε ποτέ εµένα ή
συνάδελφο του ΜέΡΑ25 να λέµε ότι δεν θα ψηφίσουµε µία τρο-
πολογία γιατί µπορεί να µην µας αρέσει η γραβάτα που φοράει
σήµερα ένας Υπουργός. Πάντα απαντάµε πολιτικά. Καλό θα ήταν
να ξεκινήσετε να το κάνετε και εσείς.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας καλέσω έστω και τώρα να απο-
σύρετε την τροπολογία για τα ΕΛΤΑ, να ξεκινήσουµε τώρα µία
συζήτηση για την εξυγίανσή τους. Αλλιώς, κυρίες και κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, πάψτε και µην ξαναπείτε ότι κόπτεσθε για το
καλό των πολιτών. Και τώρα που πλησιάζουν Χριστούγεννα, κάθε
φορά που θα βλέπετε τη διαφήµιση των ΕΛΤΑ για το γράµµα
στον άγιο Βασίλη, να θυµάστε ότι εσείς αφήσατε χωρίς δουλειά
δύο χιλιάδες εργαζόµενους. 

Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαρι-
στώ, κυρία συνάδελφε. 

Κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ πολύ να παρακο-
λουθείτε το χρονόµετρό σας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται σήµερα στην Ολο-

µέλεια το νοµοσχέδιο για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου,
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ένα νοµοσχέδιο το οποίο, µε εξαίρεση την τροπολογία για τα
ΕΛΤΑ, ήταν και είναι ευκαιρία για συναινέσεις και συγκλίσεις.
Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο στηρίζεται και βελτιώνει πολιτικές
της προηγούµενης κυβέρνησης, πολιτικές που έβαλαν τα θεµέ-
λια για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, µιας ανοιχτής και
µεγάλης πληγής πράγµατι -να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους- για την ελληνική κοινωνία.

Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες διατάξεις: Η δηµοσιοποίηση
των παραβάσεων, το ηλεκτρονικό σύστηµα ταυτοποίησης αλκοο-
λούχων ποτών, που έχει ξεκινήσει πιλοτικά το έτος 2018, η επέ-
κταση του συστήµατος εισροών - εκροών σε αποθήκες τελω-
νειακής αποταµίευσης, όπως και η εγκατάσταση ηλεκτρονικού
συστήµατος γεωγραφικού εντοπισµού. 

Πρόκειται αναµφίβολα για διατάξεις µε θετικό πρόσηµο, πλην
όµως για να εφαρµοσθούν όλα αυτά χρειάζεται κόσµος στο
Υπουργείο Οικονοµικών και στα τελωνεία. Δυστυχώς, δεν έχουµε
δει από την Κυβέρνηση κινήσεις για προσλήψεις προσωπικού,
ώστε να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Επειδή το νοµοσχέδιο κάνει λόγο για τα τέλη κυκλοφορίας θα
µου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα το οποίο αφορά χι-
λιάδες συµπολίτες µας, αυτό του δίκαιου και εύλογου αιτήµατός
τους για µείωση στα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναγκαστικής
ακινησίας αυτών από την επιβολή των µέτρων περιορισµού. Νο-
µίζω ότι όλοι ξέρουµε και µπορούµε να αντιληφθούµε ότι από τη
στιγµή που η πολιτεία έρχεται και σου επιβάλλει ένα µέτρο πε-
ριορισµού της ελευθερίας, η ελευθερία εκφράζεται και µε την κί-
νηση, βασικά µε την κίνηση. Άρα, τα αυτοκίνητα ήταν ακινη-
τοποιηµένα για αρκετούς µήνες. Επικουρικά θα µπορούσε η Κυ-
βέρνηση και το Υπουργείο να εξετάσει το ενδεχόµενο ευνοϊκής
ρύθµισης έστω και µε δόσεις στα τέλη κυκλοφορίας. Νοµίζω ότι
είναι κινήσεις και πρωτοβουλίες -έχουµε ήδη καταθέσει σχετική
ερώτηση είκοσι δύο Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµ-
µαχία- για τη µείωση των τελών κυκλοφορίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µη γελιόµαστε, το λαθρεµ-
πόριο -όπως ανέφερα- ήταν µια ανοιχτή πληγή για τη χώρα µας.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ήταν ο βασικός φόρος τον οποίο
έχανε το ελληνικό δηµόσιο µαζί µε αυτόν του ΦΠΑ. Είναι ο ειδι-
κός φόρος κατανάλωσης για τον οποίο φώναζαν, φωνάζουν και
διαµαρτύρονται δικαίως οι αγρότες µας για το αγροτικό πετρέ-
λαιο, για τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγρο-
τικό πετρέλαιο. Είναι ένα αίτηµα το οποίο, δυστυχώς, δεν το
είδαµε και σε αυτόν τον προϋπολογισµό και καλείται η Κυβέρ-
νηση να πάρει άλλα µέτρα, τα οποία τα έχουµε προτείνει. Γιατί
ακούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν κάνουµε προτά-
σεις. Μάλλον δεν απουσιάζουν οι προτάσεις. Απουσιάζει η
ύπαρξη πολιτικής βούλησης από την Κυβέρνηση.

Εν συνεχεία, επειδή αναφέρθηκε και ο κ. Βεσυρόπουλος, ο
αγαπητός Υφυπουργός στην επιστρεπτέα προκαταβολή νούµε-
ρο τέσσερα, να πούµε ότι έχουν εξαιρεθεί οι αγρότες του ειδικού
καθεστώτος από την επιστρεπτέα προκαταβολή του ειδικού κα-
θεστώτος ΦΠΑ.

Να έρθω λίγο στο άρθρο 40. Είναι ένα θέµα το οποίο έχει «ση-
κώσει» πολύ η Κυβέρνηση νοµοθετώντας πρόχειρα και εδώ θέλω
να εξηγηθώ. Όλοι µας θέλουµε να επιστρέψουν όσο γίνεται πε-
ρισσότεροι από το εξωτερικό. Όλοι µας θέλουµε να γυρίσουν
πίσω οι συµπατριώτες µας και να εργάζονται εδώ. 

Τι κάνει, όµως, αυτό το άρθρο; Λύνει το πρόβληµα; Όχι. Πρώ-
τον, αφορά περιορισµένο αριθµό φυσικών προσώπων. Δεύτερον,
η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής διατυπώνει τέτοιου είδους
ενστάσεις που δεν καταλείπεται αµφιβολία ότι αυτή η διάταξη
θα είναι προβληµατική. Άρα, τι θέλουµε; Θέλουµε να νοµοθετή-
σουµε για να βοηθήσουµε; Εάν το θέλαµε πραγµατικά, δεν θα
είχε αυτό το πρόβληµα η διάταξη. Αναφέρει συγκεκριµένα η Επι-
στηµονική Υπηρεσία της Βουλής: «Δεν είναι σαφές από τη δια-
τύπωση της προτεινόµενης διάταξης αν ο εισαγόµενος ειδικός
τρόπος φορολόγησης µπορεί να εφαρµοστεί παράλληλα µε τον
εναλλακτικό τρόπο φορολογίας του άρθρου 5Α του Κώδικα Φο-
ρολογίας Εισοδήµατος που επίσης καταλαµβάνει φυσικά πρό-
σωπα κατοίκους εξωτερικού που µεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία». Τι σηµαίνει αυτό; Ότι αυτήν τη στιγµή θα συντρέ-
χουν δύο προϋποθέσεις, δύο τρόποι φορολόγησης. Γιατί να µην

το ξεκαθαρίσει αυτό η Κυβέρνηση; Γιατί να µην το ξεκαθαρίσει
το Υπουργείο Οικονοµικών;

Επίσης, κατέθεσε ο κ. Αλεξιάδης µε την κ. Παπανάτσιου µια
τροπολογία που αφορά την εκπρόθεσµη υποβολή καταστάσεων
πελατών προµηθευτών για το έτος 2014. Η ευθύνη για το εκπρό-
θεσµο ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο. Περιµένουµε να τοποθετη-
θεί ο Υπουργός Οικονοµικών αν είναι βάσιµη ή όχι αυτή η τροπο-
λογία. Θα περιµένουµε µε µεγάλη αγωνία.

Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Ακούµε την Κυβέρνηση να µιλά για
συναινέσεις, για συγκλίσεις. Ξέρετε, οι συναινέσεις απαιτούν δύο
πράγµατα: Πρώτον, εµπιστοσύνη και δεύτερον ειλικρίνεια από
όλα τα µέρη. Σύµφωνα µε τις πρόσφατες αποκαλύψεις για πι-
θανή ύπαρξη συστήµατος εγγραφής των κρουσµάτων -και µάλι-
στα η αποκάλυψη ήρθε όχι από µέσα µαζικής ενηµέρωσης που
είναι φιλικά διακείµενα προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση- οι
πολίτες εύλογα ανησυχούν για την αξιοπιστία και της επιστηµο-
νικής κοινότητας. 

Τι ζητά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση; Για να σταµατήσουµε επι-
τέλους αυτό το «παπαγαλάκι» περί λαϊκισµού, περί ανέξοδης αν-
τιπολίτευσης, επειδή κλονίζεται σοβαρά η αξιοπιστία µε αυτές
τις αποκαλύψεις και κατ’ επέκταση η αξιοπιστία και των πολιτικών
που έχουν ακολουθηθεί, ζητάει τη δηµοσιοποίηση όλων αυτών
των στοιχείων που αφορούν στον χειρισµό της πανδηµίας. 

Ελπίζω να ήµουν εντάξει στον χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Ευχαρι-
στώ για την κατανόηση και την ανοχή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε. Ξεπεράσατε κατά ένα λεπτό, αλλά δεν πειρά-
ζει.

Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κι-
νήµατος Αλλαγής, ο κ. Λοβέρδος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν κάνω ορισµένες σκέψεις και σχόλια και υπογραµµίσω θέ-

σεις για το σηµερινό σχέδιο νόµου και τις τροπολογίες, θέλω να
κάνω µια αναφορά σε ορισµένα γενικότερα θέµατα ως Κοινοβου-
λευτικός Εκπρόσωπος.

Είπα, κάνοντας µια συγκεκριµένη παρατήρηση στον κ. Γεωρ-
γιάδη, όχι για τις καθυστερήσεις, αλλά για τις προβληµατικές πο-
λιτικές αντιµετώπισης της πανδηµίας.

Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι -δεν υπάρχει γυναίκα συνάδελ-
φος στην Αίθουσα αυτήν τη στιγµή- έχω αποφύγει να παρασύ-
ροµαι από αντιπολιτευτικό οίστρο και λαρυγγισµούς, µιλώντας
επί πολύ για τα λάθη αυτής της Κυβέρνησης στο δεύτερο κύµα
της πανδηµίας. Ο πολίτης τα χρεώνει αυτά και στην Αντιπολί-
τευση την ακούει όταν αυτή χρεώνει καθυστερήσεις ή σφάλµατα.
Το να αναλώνεις τον κοινοβουλευτικό σου βίο αντιπολιτευόµενος
µε κριτήριο για την πανδηµία τι δεν έγινε σωστά, ακροατήριο δεν
έχει και σωστά δεν έχει ακροατήριο, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος
που να ενδιαφέρεται, όπως τα κόµµατα, να χρεώνουν το ένα στο
άλλο ευθύνες. Οι κανονικοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για το τώρα
και για το αύριο. Και µιλώντας για το τώρα και για το αύριο στο
πεδίο της υγείας, λόγω της πανδηµίας πρέπει να δούµε πού η
Κυβέρνηση αυτή εµφανίζει καθυστέρηση τώρα που µιλάµε και
αυτή η καθυστέρηση σχετίζεται µε το αύριο.

Κύριοι Υπουργοί, επιδείξατε ως Κυβέρνηση ιδιαίτερη ατολµία
και αδυναµία ανάλυσης και, φυσικά, πράξης στην ανάγκη συνερ-
γασίας του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα της υγείας. Σας το
έχω πει στην Αίθουσα αυτή πάρα πολλές φορές από τον Αύγου-
στο ότι αν είχαν δίκιο κάποιοι από εσάς που έλεγαν ότι περιµέ-
νουµε δεύτερο κύµα µεγάλο, θα έπρεπε αυτή η συνεργασία να
έχει εξασφαλιστεί

Και όχι µόνο δεν έχει εξασφαλιστεί, αλλά ακόµα και στο µέσο
της επίταξης που καταφύγατε τελευταία στιγµή µε δύο ιδιωτικές
κλινικές στη Θεσσαλονίκη, ακούω, συνάδελφοι από τη Θεσσα-
λονίκη, ότι η ενεργοποίηση δεν έχει υπάρξει ακόµα µέχρι στιγ-
µής. Στα λόγια είναι αυτό. 

Μπορώ να σκεφτώ ότι η καθυστέρηση οφείλεται στις ανα-
γκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, µπορεί όµως και να σκε-
φτώ ότι ήταν µια ποµφόλυγα και αυτή. Πάντως δικαιούµαι να σας
πω ότι εν όψει του τρίτου ενδεχοµένως κύµατος που µπορεί να
µας προκύψει µετά από τις γιορτές, η συνεργασία δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα εν µέσω χειµώνα θα πρέπει να είναι καθολική.
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Δηλαδή, πρέπει εκεί που ξέρουµε ότι πονάει το δηµόσιο σύστηµα
και δεν αρκεί, οι συµπληρώσεις να γίνουν µε συνεργατικό τρόπο,
µε συνεννοήσεις και όχι µε κόντρες της τελευταίας στιγµής που
δεν βοηθούν τους πολίτες, γιατί δεν παρέχουν περισσότερα
όπλα αντιµετώπισης της πανδηµίας.

Το δεύτερο θέµα που θέλω να θέσω αφορά στον Υπουργό Οι-
κονοµικών. Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, κατέθεσα σήµερα
µια επίκαιρη ερώτηση και θα έχουµε την ευκαιρία να τη συζητή-
σουµε την επόµενη εβδοµάδα. Πάλι για τη βόρειο Ελλάδα θα
κάνω λόγο. Αναφέροµαι στον διαγωνισµό παραχώρησης της
Εγνατίας οδού. Είναι ένα έργο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συ-
νολικής επένδυσης πάνω από 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, δηλαδή
το πιο σηµαντικό έργο στον κατασκευαστικό τοµέα της τελευ-
ταίας δεκαετίας. 

Μαθαίνω ότι δηµιουργούνται προβλήµατα σε κοινοπραξίες, οι
οποίες εµπεριέχουν και επιχειρήσεις που έρχονται από τον Κα-
ναδά, που έρχονται από την Ισπανία, που έρχονται από άλλες
χώρες της Ευρώπης µε ξένες εταιρείες. Σας ζητούν εν όψει της
µεταβολής των όρων που αφορούν στο έργο µια µικρή παρά-
ταση και δεν τη δίνετε, γιατί όπως µαθαίνουµε µια εταιρεία απ’
αυτές που προλαβαίνουν να καταθέσουν προσφορά δεν θέλει να
υπάρχουν παρατάσεις. 

Και εδώ, επειδή έχω ακούσει τον Υπουργό να δίνει παρατάσεις
σε άλλες περιπτώσεις -δεν είµαι εγώ ειδικός για να πω βραχεία
ή µακρά παράταση- επισηµαίνω ότι εν µέσω πανδηµίας και ύφε-
σης, µέτρα που περιορίζουν τον ανταγωνισµό δεν κάνουν καλό
στην οικονοµία. Την επόµενη βδοµάδα θα έχουµε τη δυνατότητα
να το κουβεντιάσουµε µε περισσότερα λόγια. 

Τώρα, κυρία και κύριοι, έχουµε καταθέσει δύο τροπολογίες ως
ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής, στις οποίες θέλω να σταθώ επ’ ολίγον.
Πάντα λέω ότι δεν µπορείς να προτείνεις κάτι όταν εσύ ως Κυ-
βέρνηση δεν το έχεις κάνει. Πάντα το λέω αυτό για τους Βου-
λευτές που ανήκουν σε κόµµατα που έχουν ασκήσει κυβερνητικό
έργο.

Είχαµε µειώσει στα καταλύµατα των ξενοδοχείων και στα φάρ-
µακα το ΦΠΑ ως κυβέρνηση Παπανδρέου στο 6%. Επανερχόµα-
στε, λοιπόν, µε αυτό το παρελθόν εν µέσω κρίσης που δεν είχε
προηγούµενο το 2010 που πήραµε την απόφαση ως Υπουργικό
Συµβούλιο και στη συνέχεια ως πλειοψηφία της Βουλής και λέµε
για την εστίαση και για τα θέµατα των καταλυµάτων να πάµε πάλι
στο 6%. Γιατί όχι; Είναι ένα µέτρο που θα βοηθήσει πολύ εκεί
που πραγµατικά απαιτείται βοήθεια.

Επίσης, σε ό,τι αφορά στον περιφερειακό Τύπο επιµένουµε,
συνάδελφε, ότι υπάρχουν ειδικές συνθήκες µε τον COVID 19.
Μπορεί να είναι ένα επιχείρηµα που θα πείσει. Η αιτιολογία δεν
είναι το µεγάλο θέµα αν µας διαφοροποιεί κάτι εµάς ως ΠΑΣΟΚ
- Κίνηµα Αλλαγής και εσάς ως ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να τη στηρίξετε
για τα δύο χρόνια της στήριξης του περιφερειακού Τύπου. 

Πάµε τώρα στα δικά µας, στα του νοµοσχεδίου, στα των τρο-
πολογιών κατ’ αρχάς. Έχω εδώ την τροπολογία µε γενικό αριθµό
621 και ειδικό 106, άρθρο 10, «Σύσταση και λειτουργία του Πα-
ρατηρητηρίου Ρευστότητας». Τι είναι αυτό; Εµείς για το Παρα-
τηρητήριο Ρευστότητας έχουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα επανειληµ-
µένα ανταλλάξει επιχειρήµατα και µάλιστα µε συγκρουσιακό
τρόπο µε τον κ. Γεωργιάδη. 

Υποτίθεται ότι αυτό το παρατηρητήριο λειτουργούσε. Υποτί-
θεται ότι αυτό το παρατηρητήριο παρήγαγε αποτελέσµατα,
βάσει των οποίων αποτελεσµάτων η Κυβέρνηση καθόριζε και την
τακτική της. Εκεί που µπορούσε παρενέβαινε, εκεί που είχε δια-
κριτική ευχέρεια, απεφάσιζε. Εκεί που παρενέβαινε, αλλά δεν
είχε διακριτική ευχέρεια, παραδείγµατος χάριν τράπεζες, εντό-
πιζε το πρόβληµα και το έλεγε και στη Βουλή. 

Τι είναι τώρα αυτό εδώ; Χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση το πα-
ρατηρητήριο; Δεν το καταλαβαίνω. Χρειάζεται µια εξήγηση, αν
είναι υπό τη στιγµή συζήτησης στη Βουλή περί παρατηρητηρίου
και η συγκρότησή του, το πρώτον τώρα ή αν συµπληρώνετε
υπάρχοντα θεσµό µε συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες ρυθµίσεις των τροπολογιών,
εµείς επιµένουµε σε κάτι που σας το έχουµε πει στη Βουλή πάρα
πολλές φορές µε τις µεγάλες τροπολογίες. Μας δηµιουργείται
ένα πρόβληµα. Εγώ, ας πούµε, την παρατήρηση που έκανα για

τον ΕΛΚΕ, την έκανα µπροστά στον αρµόδιο Υφυπουργό και του
έκανα ερωτήσεις.

Θα ήθελα, αν καταλήξουµε ότι η τροπολογία είναι ανεπαρκής,
να µην ψηφίσουµε αυτήν, αλλά να ψηφίσουµε άλλα άρθρα της
τροπολογίας που κάνουν διευκολύνσεις στην κοινωνία και την
αγορά. Γιατί µας το απαγορεύετε αυτό; Γιατί δεν µας δίνετε τη
δυνατότητα να ψηφίζουµε άρθρο, άρθρο τα πολλά θέµατα, εν
πολλοίς σωστά, που ρυθµίζουν οι τροπολογίες σας; 

Πάµε τώρα στο σχέδιο νόµου, αυτό καθαυτό, µε τη στενή του
έννοια. Έχουµε τοποθετηθεί µε τρόπο καθαρό, ρητό, ξάστερο,
λέγοντας «ναι» στην προσπάθεια καταπολέµησης του λαθρεµ-
πορίου καυσίµων, αλκοολούχων ποτών, καπνικών και λοιπών
προϊόντων. 

Δεν υπάρχει περίπτωση η δική µας πολιτική συνισταµένη να
είναι αρνητική σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες καταπολέµησης
του λαθρεµπορίου, σε καµµία περίπτωση. Ξεκάθαρη θετική θέση
επί της αρχής. Συµπλήρωση, όχι ναι µεν αλλά ή όµως, συµπλή-
ρωση εµπειρίας. Έχω ακούσει στη Βουλή πολλούς Υπουργούς
να εισηγούνται µέτρα περιορισµού της λαθρεµπορίας, αλλά να
µην έχει περιοριστεί η λαθρεµπορία στην πράξη. 

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αν-
τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)

Και επειδή µιλάµε για πράξη, µου κάνει εντύπωση ένα απόσπα-
σµα από την τοποθέτηση του κ. Κεγκέρογλου, του συναδέλφου
µου στην επιτροπή της Βουλής, ότι σύµφωνα µε την έκθεση της
ΑΑΔΕ είναι δέκα χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννιά καταλογι-
σθείσες πράξεις λαθρεµπορίας, ύψους 249 εκατοµµυρίων ευρώ,
από τα οποία έχουν εισπραχθεί µόνο 14,5 εκατοµµύρια ευρώ, δη-
λαδή το 6%. Χρησιµοποιώ το επιχείρηµα για να πω ότι οι καλές
προθέσεις µπορεί να υπάρχουν ενίοτε, αλλά είτε οι ρυθµίσεις να
είναι ανεπαρκείς είτε η διοίκηση να λειτουργεί µε τρόπο ανε-
παρκή ή τα επιβαλλόµενα πρόστιµα να µην εισπράττονται και να
ανατρέπει η πράξη τις καλές προθέσεις που µπορεί να έχει µία
κυβέρνηση. 

Θα ήθελα να υπογραµµίσω, κλείνοντας τις σκέψεις µου στο
σηµείο αυτό, το ότι το λαθρεµπόριο, ας πούµε, στα καύσιµα δεν
παράγεται σε µία στιγµή της αλυσίδας της κίνησης των καυσί-
µων. Διυλιστήρια, εταιρείες, εταιρείες µεταφοράς, πρατήρια, κα-
τανάλωση είναι πολλές στιγµές της πορείας αυτού του
προϊόντος προς τον καταναλωτή. Όποια χαραµάδα υπάρχει εκεί,
υπάρχει και λαθρεµπόριο. 

Και επειδή το ελληνικό κράτος είναι πολύ πεπειραµένο, αλλά
έχει και πολλές αδυναµίες, υπογραµµίζω την παρατήρηση του κ.
Κατρίνη. Πολύ σωστά να ευνοείται αυτός ο οποίος πληροφορεί
για το λαθρεµπόριο που διεξάγεται εδώ ή εκεί, αλλά όταν έχεις
και υπηρεσίες πολύ προβληµατικές, σε σχέση µε την αξιοποίηση
της πληροφορίας -και ανέφερε ο συνάδελφός µου δύο παρα-
δείγµατα στη βόρεια Ελλάδα- τότε καταλαβαίνει καθείς ότι οι νο-
µοθετικές διατάξεις, χωρίς τις αρµόδιες υπηρεσίες που θα τις
εφαρµόσουν, είναι εξ ορισµού ανεπαρκείς, όσο καλές και αν εί-
ναι από πλευράς προθέσεων ή από την πλευρά της νοµοτεχνικής
δοµής. 

Συζητώντας όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τα θέµατα
του λαθρεµπορίου καπνού, καυσίµων, αλκοολούχων ποτών, πρέ-
πει αµέσως να πάει το µυαλό µας, σκεπτόµενοι πολιτικά, στη
σχέση άµεσων και έµµεσων φόρων. Ένα τέτοιο θέµα συζητάµε,
ένα τέτοιο παράδειγµα, γιγαντιαίο παράδειγµα αυτού του θέµα-
τος, άµεσοι και έµµεσοι φόροι.

Η περσινή συζήτηση για τον προϋπολογισµό έγινε µε εσάς
Υπουργό και µε τον έπαινο τον δικό µου, τον οποίο διαρκώς επα-
ναλαµβάνω, ότι δεν είστε ο Υπουργός των δηµοσίων λογαρια-
σµών, αλλά ο Υπουργός του δηµοσίου και της ιδιωτικής οικονο-
µίας. Αυτό φαίνεται από τις παρεµβάσεις και τις παρατηρήσεις
σας. Δεν µπορώ να το αρνηθώ. Θα υπονόµευα και την κριτική
µου, αν αρνούµουν κάτι το οποίο το έχετε αποδείξει.

Εδώ όµως, η σχέση άµεσων και έµµεσων φόρων είναι ένα
σταυρικό θέµα των οικονοµιών. Η εκδοχή περί µιας ταξικής οι-
κονοµικής πολιτικής και µιας πολιτικής οικονοµικής κοιτάει να
αµβλύνει τις ταξικές αντιθέσεις, ειδικά σε µια περίοδο οικονοµι-
κών κρίσεων, µνηµονίων και τώρα πανδηµίας. Ο λόγος αυτός, η
σχέση αυτή είναι πάρα πολύ βασική και πρέπει να είναι ανά-
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γλυφη, να είναι πεντακάθαρη στον προϋπολογισµό. 
Συζητώντας ένα θέµα, λοιπόν, που στενά δένεται µε το ζήτηµα

που σήµερα το σχέδιο νόµου θέλει να λύσει και να ρυθµίσει, επα-
νέρχοµαι σε µία από τις πέντε παρατηρήσεις και ερωτήσεις που
είχα κάνει και πέρυσι σε εσάς, κύριε Σταϊκούρα, όταν συζητού-
σαµε τον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους. 

Μία από αυτές, λοιπόν, έλεγε να µας δώσετε αυτήν τη σχέση
των έµµεσων -άµεσων φόρων, όπως διαµορφώνεται πια από τον
κ. Σταϊκούρα, γιατί δεν είστε νέος. Δεν είστε έξι µήνες στο
Υπουργείο, όπως ήσασταν πέρυσι. Τώρα είστε ένας έµπειρος
Υπουργός Οικονοµικών, που έχετε κλείσει ενάµιση χρόνο στο
Υπουργείο και έχετε συντάξει οπωσδήποτε αυτόν τον προϋπο-
λογισµό που σας ανήκει εξ ολοκλήρου, αλλά και τον προϋπολο-
γισµό του 2020, γιατί είχατε επί ένα εξάµηνο την ευθύνη του
Υπουργείου. Ποια είναι η σχέση αυτή;

Οι συνεργάτες της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας µάς έχουν
κάνει µια πάρα πολύ καλή δουλειά και έχουµε την εικόνα του θέ-
µατος. Ο λόγος άµεσων- έµµεσων 1,53%, φυσικά υπέρ των έµ-
µεσων και τότε, το 2010, που είχαµε µόλις αναλάβει. Παραδώ-
σαµε ως κοινή κυβέρνηση, κύριε Σταϊκούρα, το 2014 στο 1,15%,
δηλαδή βελτιώσαµε ως κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου τον λόγο
αυτό και σήµερα τον παραλάβατε κατ’ εκτίµηση στο 1,45% το
2018 και στο 1,49% το 2019. Θέλουµε να ξέρουµε πώς διαµορ-
φώνεται για το έτος 2020 και το 2021.

Θέλουµε µία κατάσταση, δηλαδή, από το 2017 και µετά -που
δεν την έχουµε και που µας είναι πάρα πολύ χρήσιµη- γιατί πέραν
της επιστηµονικής δουλειάς που κάνουν οι συνεργάτες µας, θέ-
λουµε και τα επίσηµα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονοµικών
και από εσάς ως αρµόδιο Υπουργό.

Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαρι-

στούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος από το

Κοµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Θα ακολουθήσει αµέσως µετά ο
κ. Απόστολος Πάνας και µετά ο Υφυπουργός, ο κ. Βεσυρόπου-
λος. 

Να µιλήσει και κάποιος Βουλευτής ενδιάµεσα, κύριε Υπουργέ; 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):

Ήταν να µιλήσω πριν τέσσερις ή πέντε οµιλητές για να υποστη-
ρίξω τις τροπολογίες, αλλά δεν πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Η Αντιπρό-
εδρος, η κ. Σακοράφα, πριν φύγει, µού είπε τη σειρά και είπα να
τη σεβαστώ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Το σέβοµαι, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να είστε
καλά. 

Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε

Πρόεδρε.
Θυµάµαι παλαιότερα έλεγαν ότι η λογική σταµατά έξω από τον

στρατό. Τώρα µου φαίνεται ότι θα πρέπει να λένε ότι η λογική
σταµατά έξω από την Αίθουσα της Ολοµέλειας του Κοινοβου-
λίου. Και το λέω αυτό για τον τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνηση
νοµοθετεί και µε το µπαράζ τροπολογιών, και µάλιστα όχι µόνο
µπαράζ τροπολογιών, αλλά µε τέτοιο τρόπο µε τον οποίο εκβιά-
ζει την ψήφο των υπολοίπων κοµµάτων.

Δεν µπορεί, για παράδειγµα, να έρχεται µία τροπολογία, η
οποία έχει τέσσερα κεφάλαια και δεκαεπτά άρθρα. Τι τροπολο-
γία είναι αυτή; Αυτή είναι νοµοσχέδιο. Ρυθµίζει µια σειρά ζητή-
µατα. Σε κάποια µπορεί να συµφωνείς, σε κάποια άλλα µπορεί
να διαφωνείς. Δεν µπορείς, όµως, να ψηφίσεις ξεχωριστά αυτά
που συµφωνείς και αυτά που διαφωνείς. Πώς θα γίνει, δηλαδή;
Πώς θα εκφραστεί η ψήφος των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης,
του ΚΚΕ στην προκειµένη περίπτωση;

Στο τέλος, θα βγαίνει και θα λέει η Κυβέρνηση «το τάδε µέτρο
δεν το ψήφισε το ΚΚΕ». Γιατί; Γιατί ήταν σε µια τροπολογία-
σκούπα. Δεν µπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση. Το θέ-
τουµε συνεχώς στο Προεδρείο της Βουλής, µας λέει «θα
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα» και τα πράγµατα είναι τα ίδια και όλο
και χειρότερα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχουν τέσσερα κε-

φάλαια σε τροπολογία και δεκαεπτά άρθρα, που δεν έχουν και
επείγοντα χαρακτήρα; Να το καταλάβουµε, εάν κάτι έχει επεί-
γοντα χαρακτήρα και βεβαίως να το κουβεντιάσουµε. Όµως, τι
επείγον µπορεί να έχει η δηµιουργία και η σύσταση του Παρατη-
ρητηρίου Ρευστότητας, που έπρεπε να έρθει σε τροπολογία; Μα,
είναι δυνατόν! Δεν θα µπορούσε να έρθει κανονικά, να συζητηθεί,
να τοποθετηθούν όλοι και να µπορέσουµε να έχουµε µία πιο ολο-
κληρωµένη εικόνα;

Πρόκειται, δηλαδή, για µία απαράδεκτη µεθόδευση της Κυ-
βέρνησης και κάπου φτάνεις στα όρια. Απ’ αυτήν την άποψη,
είναι φανερό ότι στις δύο τελευταίες πολυτροπολογίες που κα-
τατέθηκαν δεν µπορούµε να τις ψηφίσουµε, αλλά θα καταφύ-
γουµε στο «παρών» και το λέµε εκ των προτέρων, γιατί ρυθµίζουν
εντελώς άσχετα µεταξύ τους ζητήµατα, στα οποία υπάρχει δια-
φορετική τοποθέτηση. Άλλα θα µπορούσαµε να τα δεχτούµε και
άλλα δεν τα δεχόµαστε, είµαστε αντίθετοι. Το λέµε αυτό προκα-
ταβολικά, γιατί ακριβώς δεν µπορεί αυτή η κατάσταση να συνε-
χιστεί άλλο έτσι, κύριοι Υπουργοί, κύριοι της Κυβέρνησης και του
Προεδρείου της Βουλής.

Δεύτερο ζήτηµα. Βεβαίως, τοποθετήθηκε αναλυτικά η εισηγή-
τριά µας στα ζητήµατα που αφορούν στο νοµοσχέδιο, γιατί επί
της ουσίας δεν µιλάµε για νοµοσχέδιο πλέον, µιλάµε για διαφο-
ρετικά νοµοσχέδια. Απ’ αυτήν την άποψη, βεβαίως έκανε την το-
ποθέτηση η εισηγήτρια και αναφέρθηκε αναλυτικά στις διατάξεις
που αφορούν στο σώµα του νοµοσχεδίου, εκτός από τις τροπο-
λογίες. Εγώ θα µείνω σε ορισµένα γενικότερα συµπεράσµατα.

Πρώτο ζήτηµα, σε σχέση µε την πάταξη του λαθρεµπορίου.
Το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό. Ήµουν νιος και γέρασα.
Έχουν περάσει πάρα πολλές κυβερνήσεις, όχι µόνο όσο είµαι
Βουλευτής, αλλά και πριν και όλοι έλεγαν ότι έφερναν καινοτόµα
µέτρα που θα πάτασσαν το λαθρεµπόριο και τον χορό δισεκα-
τοµµυρίων. Και ένας άλλος αναφέρθηκε στα πόσα δισεκατοµµύ-
ρια απώλειες υπάρχουν από το λαθρεµπόριο. Το αποτέλεσµα
όλων αυτών των δεκαετιών ποιο ήταν; Μάλλον διευρύνεται ο τζί-
ρος των επιχειρήσεων που καταφεύγουν στο λαθρεµπόριο και
προστίθενται και νέα εµπορεύµατα στο λαθρεµπόριο.

Απ’ αυτή την άποψη, πρέπει να παταχθεί το λαθρεµπόριο; Βε-
βαίως, λέει το ΚΚΕ. Όµως, για να κάνουµε µία ουσιαστική συζή-
τηση και για το πώς µπορεί αυτό να επιτευχθεί πρέπει να δούµε
συγκεκριµένα ζητήµατα. Πρέπει να δούµε, για παράδειγµα, τους
βασικούς παράγοντες. Πρέπει να δούµε το κίνητρο µιας επιχεί-
ρησης να καταφύγει στο λαθρεµπόριο. Και το κίνητρο ποιο είναι;
Ας ξεκινήσουµε από το βασικό. Γιατί ο άλλος, µία επιχείρηση,
κάνει λαθρεµπόριο; Για να έχει περισσότερα κέρδη. Άρα, το κέρ-
δος είναι το κίνητρό της. Αυτή είναι η ουσία του ζητήµατος και
γι’ αυτό ακριβώς λέµε ότι το λαθρεµπόριο αποτελεί παιδί του συ-
στήµατος που καθαγιάζει και µετατρέπει σε υπέρτατο νόµο λει-
τουργίας της οικονοµίας το καπιταλιστικό κέρδος.

Βέβαια, αυτό το κέρδος το επιτυγχάνει µε πολλαπλούς τρό-
πους, νοµιµοφανείς και µη νοµιµοφανείς. Γιατί επί της ουσίας το
κέρδος προκύπτει από την απλήρωτη εργατική δύναµη. Είναι η
υφαρπαγή του ιδρώτα του εργαζόµενου επί της ουσίας. Άρα, δη-
λαδή, δεν µπορεί η υπόθεση του κέρδους να νοµιµοποιηθεί στη
συνείδηση συνολικά της εργατικής τάξης.

Δεύτερον, ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το λα-
θρεµπόριο; Ποιο είναι το πεδίο άνθησης του λαθρεµπορίου; Το
λέµε εµείς πολύ καθαρά και µάλιστα το έχουν πει και πάρα πολ-
λοί φορείς. Το πεδίο άνθησης του λαθρεµπορίου είναι το βάρος,
είναι το εύρος του φορολογικού βάρους. Όσο µεγαλύτεροι είναι
οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ σε µία σειρά ειδικά εµ-
πορεύµατα τόσο µεγαλύτερο είναι και το κίνητρο κάποιος να
κάνει φοροδιαφυγή. Γιατί άµα οι φόροι ήταν µηδενικοί, τότε δεν
θα είχε και κανέναν λόγο να κάνει λαθρεµπόριο ή θα περιοριζό-
ταν πάρα πολύ ο λόγος για τον οποίο θα κατέφευγε στο λαθρεµ-
πόριο.

Άρα, τι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης; Τι είναι ο ΦΠΑ;
Δεν είναι τίποτα άλλο παρά έµµεση φορολογία, η κατ’ εξοχήν αν-
τιλαϊκή φορολογία, που πέφτει πάνω στα λαϊκά εισοδήµατα, ανε-
ξαρτήτως επιπέδου και ύψους εισοδηµάτων, πέρα από τις
διαφοροποιήσεις που υπάρχουν, όπως για παράδειγµα το πετρέ-
λαιο που µπορούν να το παίρνουν αφορολόγητο οι εφοπλιστές.
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Άρα, δηλαδή, δηµιουργεί ένα έξτρα κίνητρο µέσα από µία τέτοια
διαδικασία.

Άρα, λοιπόν, στους παράγοντες είναι το φορολογικό βάρος.
Και εδώ βλέπουµε να µπαίνουν και νέα εµπορεύµατα σε αυτήν
τη λίστα. Παλιά ξέραµε ότι ήταν τα καύσιµα, ήταν το οινόπνευµα
ή ο καπνός. Τώρα µπήκε και ο καφές. Γιατί µπήκε ο καφές; Γιατί
έβαλε ειδικό φόρο κατανάλωσης η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στον
καφέ, για να αυξήσει τα έσοδα µέσα από την υπερφορολόγηση
της λαϊκής οικογένειας και µιλάµε σήµερα για λαθρεµπόριο καφέ
και µία σειρά άλλα ζητήµατα.

Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς εκτιµούµε ότι όσες συζητήσεις και
αν γίνουν στο Κοινοβούλιο, όσα µέτρα και αν παρθούν, το απο-
τέλεσµα θα είναι µηδενικό. Θα αποτελέσουν άνθρακες ο θησαυ-
ρός και θα ξανάρθουµε πάλι µετά από µερικά χρόνια να συζη-
τάµε το ζήτηµα του πώς θα αντιµετωπιστεί η υπόθεση του λα-
θρεµπορίου. 

Και, ακριβώς, επειδή είναι άµεσα συνυφασµένο µε το φορολο-
γικό σύστηµα, αλλά και µε το άρθρο 40, το οποίο υπάρχει µέσα
στο σώµα του νοµοσχεδίου, εµείς το λέµε καθαρά, είµαστε αντί-
θετοι µε το άρθρο 40. Και είµαστε αντίθετοι, γιατί ακριβώς απο-
τελεί έναν ακόµη κρίκο στην αλυσίδα µετατροπής της Ελλάδας
σε φορολογικό παράδεισο. Απαράδεκτο ως άρθρο. Γιατί είναι
απαράδεκτος, κατά τη γνώµη µας, ο επιθετικός προσδιορισµός
που τα άλλα κόµµατα δίνουν στο φορολογικό σύστηµα.

Τι πρέπει να είναι το φορολογικό σύστηµα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Αν-
ταγωνιστικό. Αλήθεια; Αλήθεια, τι σηµαίνει αυτό, ανταγωνιστικό
φορολογικό σύστηµα; Επί της ουσίας, δηλαδή, να θωρακίζει το
φορολογικό σύστηµα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατι-
κών οµίλων. Αυτό σηµαίνει. Άρα, δηλαδή, να µειώνονται όλο και
περισσότερο τα όποια ελάχιστα φορολογικά βάρη έχουν οι επι-
χειρήσεις. Σοβαρά µιλάτε τώρα; Και µάλιστα κάτω από ποιες
συνθήκες, που και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνυπεύθυνος που τις έχει συν-
διαµορφώσει αυτές. Κάτω από συνθήκες δηµοσιονοµικής πει-
θαρχίας -και αφήστε τώρα που υπάρχει αυτό το περιθώριο λόγω
της πανδηµίας- σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευ-
ρωζώνη και κάτω από συνθήκες πρωτογενών πλεονασµάτων που
πρέπει να έχουµε, για να είναι βιώσιµο το κρατικό χρέος και που
αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα µε την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ
φθάνουν µέχρι το 2060. 

Τι σηµαίνει, λοιπόν, ανταγωνιστικό φορολογικό σύστηµα σε τέ-
τοιες συνθήκες; Ότι οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν όλο και λιγό-
τερα και οι εργαζόµενοι -ο λαός- θα πληρώνουν όλο και
περισσότερα, γιατί τα έσοδα πρέπει να είναι δεδοµένα ή διαφο-
ρετικά θα µειώσετε ακόµη περισσότερο τις κοινωνικές δαπάνες.
Γιατί τις δαπάνες τις οποίες κάνετε στους επιχειρηµατικούς οµί-
λους εσείς δεν τις µειώνετε. Αντίθετα, τις αυξάνετε, µε αποτέλε-
σµα να πρέπει να διαλέξει ο λαός µε ποιον τρόπο θα θυσιάσει
την ικανοποίηση µίας σειράς αναγκών.

Τώρα, έρχεστε και λέτε ότι µε αυτόν τον τρόπο αποτελεί και
κίνητρο το άρθρο 40, που επί της ουσίας αφορά µεγαλοστελέχη
επιχειρηµατικών οµίλων και πολυεθνικών; Θα αποτελέσει κίνητρο
επιστροφής των νέων επιστηµόνων που έφυγαν στο εξωτερικό;
Σοβαρά µιλάτε; Πώς θα αποτελέσει κίνητρο, όταν το καθεστώς
κάτω από το οποίο δουλεύουν οι νέοι επιστήµονες είναι καθε-
στώς εργασιακής ανασφάλειας µε 700 ευρώ ή και λιγότερα το
µήνα; Και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό το µέτρο το οποίο πήρατε,
όταν µιλάµε για έναν µισθό της τάξης των 700 ευρώ το µήνα; Μα,
είναι αφορολόγητο αυτό. Άρα, λοιπόν, είτε δώσεις αυτό το κίνη-
τρο είτε δεν το δώσεις δεν έχει κανένα λόγο ο νέος εργαζόµενος,
ο νέος επιστήµονας, να επιστρέψει κάτω από αυτές τις συνθήκες
εργασίας τις οποίες διαµορφώνετε. Άρα, επί της ουσίας µε πρό-
σχηµα αυτό θέλετε να συγκαλύψετε ότι αυτό το κάνετε για τα
µεγαλοστελέχη των πολυεθνικών. Γι’ αυτό το κάνετε.

Και στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να υπάρχουν δύο µέτρα
και δύο σταθµά, όταν αφορούν στον Έλληνα εργαζόµενο; Άλλον
τρόπο φορολόγησης ο ένας και άλλον τρόπο ο άλλος. Από πού
έως πού µπορούν να υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά στον
τρόπο φορολογικής αντιµετώπισης για την ίδια εργασία και για
το ίδιο εισόδηµα; Πού ακούστηκε αυτό το πράγµα; Τι θέλετε να
διαµορφώσετε, λοιπόν; Ένα ακόµη πιο άδικο φορολογικό σύ-
στηµα. Και επί της ουσίας έτσι, µέσα από αυτήν τη διαδικασία,

αυξάνετε όλο και περισσότερο, καταφεύγετε όλο και περισσό-
τερο στην έµµεση φορολογία.

Να αναφερθώ και στις υπόλοιπες δύο τροπολογίες.
Πρώτον, όσον αφορά στο πλαφόν στις τιµές, την τροπολογία

αυτή του Υπουργείου Οικονοµίας και του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, να πω τα εξής: Κατ’ αρχάς µετά από οκτώ µήνες έρχεται η
Κυβέρνηση να πει τι; Να επιβεβαιώσει το όργιο κερδοσκοπίας το
οποίο γινόταν από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, όσον αφορά
στα τεστ. Είχαµε ένα τεράστιο όργιο κερδοσκοπίας και η Κυβέρ-
νηση σφύριζε αδιάφορα. Και σήµερα, µε αυτή την τροπολογία
καθορισµού πλαφόν τι γίνεται; Μπαίνει σε µια νέα διαπραγµά-
τευση µε τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για το πού θα καθορι-
στούν οι τιµές. Το είπε λίγο πριν ο κ. Γεωργιάδης, ο αρµόδιος Υ-
πουργός. Θα συζητήσουµε, λέει, µε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλ-
λογο για το πώς θα καθορίσουµε τις παράπλευρες εργασίες, για
να µπει ο τελικός καθορισµός της τιµής. Άρα, λοιπόν, µπαίνει σε
ένα νέο παζάρι διαπραγµάτευσης µε τους ιδιωτικούς επιχειρη-
µατικούς οµίλους, για να διασφαλίσει τα συµφέροντα των ιδιω-
τικών διαγνωστικών κέντρων.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Βουλευτή)

Εµείς ως ΚΚΕ τι λέµε; Ως ΚΚΕ λέµε ότι θα έπρεπε όλα τα τεστ
να είναι δωρεάν. Να γίνει µαζικός έλεγχος του λαού, των εργα-
ζόµενων πρώτα και κύρια, των υγειονοµικών. Να είναι δωρεάν
όλα αυτά τα τεστ και όχι να µπαίνουµε σε ένα παζάρι διατίµησης.
Γιατί αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει επίταξη χωρίς αποζηµίωση του
ιδιωτικού τοµέα, άρα και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.

Και µια και συζητάµε αυτά τα ζητήµατα της πανδηµίας και γί-
νεται ολόκληρη συζήτηση για τα διπλά βιβλία, για τη διαφάνεια
των στοιχείων, όσο η Κυβέρνηση δεν δίνει πλήρη εικόνα της κα-
τάστασης, τα ερωτηµατικά παραµένουν.

Και βεβαίως, δεν είναι απλά και µόνο ο τρόπος καταγραφής
των κρουσµάτων του κορωνοϊού. Υπάρχουν και µια σειρά άλλα
ζητήµατα. Για παράδειγµα, θα υπάρξει ενηµέρωση και θα λη-
φθούν τα απαραίτητα µέτρα για το πού εντοπίζονται κρούσµατα
σε χώρους εργασίας; Εδώ υπάρχουν επώνυµες καταγγελίες συν-
δικαλιστών, ιδιαίτερα στον χώρο του εµπορίου και κύρια στα
σούπερ µάρκετ ότι υπάρχουν µια σειρά κρούσµατα και ότι δεν
λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης των υπολοίπων εργαζοµένων,
κάτω από την άρνηση της ίδιας της εργοδοσίας. Σε αυτό θα
υπάρξει µέτρο γνώσης, διαφάνειας και προστασίας των υπόλοι-
πων εργαζοµένων; Θα υπάρξει διαφάνεια και ενηµέρωση για το
πόσοι γιατροί ήδη είναι εντοπισµένα κρούσµατα µε κορωνοϊό;
Θα υπάρξει διαφάνεια για τις ελλείψεις και τα προβλήµατα που
υπάρχουν στα νοσοκοµεία, που όταν βγαίνουν συνδικαλιστές
γιατροί ή νοσηλευτικό προσωπικό και τα αναδεικνύουν, υπάρχει
ο κίνδυνος των διώξεων, δηλαδή τους απειλούν µε διώξεις; Τέ-
τοιου είδους ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν επί της ουσίας, αν
θέλουµε να συζητήσουµε για τα θέµατα που αφορούν στη θω-
ράκιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας και την απάντηση;

Θα πάρω και λίγο χρόνο και από τη δευτερολογία µου. Έχω
πάρει ήδη. Θα ολοκληρώσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τριτολογία
µην µου ζητήσετε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να µιλήσω για τη
τροπολογία για τα ΕΛΤΑ.

Αυτή η τροπολογία αποτελεί έναν ακόµη κρίκο στη µακροχρό-
νια διαδροµή συρρίκνωσης του έργου των ΕΛΤΑ, ανατροπής των
εργασιακών σχέσεων και ιδιωτικοποίησής του. Και βγαίνουν σή-
µερα θιγόµενοι, υποτίθεται, και ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΚΙΝΑΛ να πουν
ότι δροµολογείτε µια διαδικασία απαξίωσης των ΕΛΤΑ; Πόσα κα-
ταστήµατα των ΕΛΤΑ έκλεισαν όλα αυτά τα προηγούµενα χρό-
νια; Πόσα έκλεισαν που συρρικνώθηκε το έργο; Ποιος ευθύνεται
για το ότι δεν εκσυγχρονίστηκαν τα ΕΛΤΑ; Ευθύνονται οι εργα-
ζόµενοι ή αυτοί που ασκούσαν τη διοίκηση, δηλαδή η κυβέρ-
νηση;

Και έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση, πατώντας και σε υπαρκτά
ζητήµατα και λέει ότι το πρόβληµα εξορθολογισµού των ΕΛΤΑ
είναι πρώτα και κύρια η µισθολογική δαπάνη, που είναι, λέει, το
67% της συνολικής δαπάνης που έχουν τα ΕΛΤΑ. Σοβαρά µιλάτε
τώρα;
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Και τι θέλετε να κάνετε µέσα από αυτήν τη διαδικασία; Βε-
βαίως, νέα µέτρα σε βάρος των εργαζόµενων: Κατάργηση επί
της ουσίας της συλλογικής σύµβασης, σε µια εποχή που συζη-
τιέται η υπογραφή νέας συλλογικής σύµβασης, ανατροπή των
εργασιακών σχέσεων, εθελούσιες απολύσεις. Εθελούσιες εξό-
δους τις ονοµάζετε, αλλά επί της ουσίας απολύσεις είναι ενός
µεγάλου τµήµατος του προσωπικού, περίπου δύο χιλιάδες. Και
όλα αυτά για να δηµιουργήσετε τι; Ένα νέο εργασιακό καθεστώς
που θα το χαρακτηρίζει η ανασφάλεια των εργαζόµενων, το πολύ
φτηνό εργατικό δυναµικό, για να µπορέσουν, µέσα από αυτή τη
διαδικασία της εξυγίανσης της επιχείρησης, να την παραδώσουν
στον ιδιώτη. Να ιδιωτικοποιηθούν τα ΕΛΤΑ. Αυτό είναι το σχέδιο.

Γι� αυτό λέµε ότι το φέρνετε κάτω από αυτές τις συνθήκες, σε
αυτήν τη συγκεκριµένη συγκυρία, για να ολοκληρώσετε το έργο
που άφησαν ηµιτελές οι προηγούµενες κυβερνήσεις και η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Από αυτήν την άποψη, εµείς είµαστε καθαροί. Ζητάµε να απο-
συρθεί η συγκεκριµένη τροπολογία, γιατί είναι σε βάρος και των
αναγκών του λαού µας, αλλά και των δικαιωµάτων και των αναγ-
κών των εργαζόµενων στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Και κοιτάξτε, αυτές οι εξελίξεις οι οποίες θα υπάρξουν στα
ΕΛΤΑ, µε τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και µε το πολύ
πιο φθηνό εργατικό δυναµικό, θα συµπαρασύρει ακόµη περισ-
σότερο τις απαράδεκτες συνθήκες που υπάρχουν στις ιδιωτικές
εταιρείες των ταχυµεταφορών.

Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, το µόνο το οποίο διασφαλίζει
αυτή η τροπολογία είναι τα συµφέροντα των µεγάλων επιχειρη-
µατικών οµίλων.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαρι-

στούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Πάνας και αµέσως µετά ο κ. Βεσυρό-

πουλος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυ-

ρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν µέσω µιας ιδιαίτερα δύσκολης οι-
κονοµικής συγκυρίας, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε ένα
ζήτηµα που απασχολεί διαχρονικά την οικονοµία µας: Το λαθρεµ-
πόριο καυσίµων, το οποίο προκαλεί αρνητικές συνέπειες στο σύ-
νολο της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, πλήττοντας την κοι-
νωνική ευηµερία.

Κατά το παρελθόν έγιναν µεταρρυθµίσεις, έχοντας ως σκοπό
τη µείωση αυτού, όπως, για παράδειγµα, ήταν το σύστηµα
εκροών υγρών καυσίµων που εφαρµόστηκε µε τον ν.3784/2009.

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να διαπιστώσουµε τα κίνητρα που
ωθούν στην άνθιση του λαθρεµπορίου πετρελαίου µε το πλέον
σηµαντικό να είναι η υψηλή φορολογική επιβάρυνση των καυσί-
µων από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η αναλογία άµεσων και έµ-
µεσων φόρων το 2014 ήταν 1,15 και το 2019 έφτασε να κυµαίνε-
ται στο 1,48, παρά τη µείωση του ΦΠΑ που έγινε το 2019. Πλέον,
το 2020 η αναλογία αυτή ξεπερνά το 1,5, ενώ για το 2020, σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις, δύναται να κυµανθεί γύρω στο 1,6.

Ο έµµεσος αυτός φόρος που υπάρχει στα καύσιµα είναι άδι-
κος κοινωνικά, καθώς καλούνται να το επωµιστούν όλοι, ανεξάρ-
τητα από την οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται, µε
την επιβάρυνση αυτή να είναι δυσανάλογη σε περιοχές της βό-
ρειας Ελλάδας, όπως και στην περιοχή της βόρειας Χαλκιδικής,
όπου οι κάτοικοι καλούνται να πληρώσουν αυτούς τους υψηλούς
και άδικους φόρους, προκειµένου να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια
των χειµερινών µηνών µην έχοντας άλλη δυνατότητα θέρµανσης,
όπως για παράδειγµα το φυσικό αέριο, που, δυστυχώς, µε από-
φαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος έµεινε εκτός η Χαλκιδική.

Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός ότι
από τα πρόστιµα για την πάταξη του λαθρεµπορίου που βεβαι-
ώνονται σε ετήσια βάση, ελάχιστα εν τέλει εισπράττονται, ενώ
τα ποσά που προβλέπονται για το 2020 εκτιµώνται µόλις σε 15
εκατοµµύρια ευρώ, όταν την ίδια ώρα οι ειδικοί φόροι στα καύ-
σιµα, στα καπνικά και στο αλκοόλ αποφέρουν έσοδα που προ-
σεγγίζουν τα 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µεσοσταθµικά κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών.

Εποµένως, πέρα από την επικαιροποίηση της νοµοθεσίας
απαιτείται πολιτική βούληση και οργανωτική ετοιµότητα, έτσι
ώστε οι ελεγκτικοί µηχανισµοί να αυξήσουν τα επίπεδα αποτελε-
σµατικότητάς τους σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού.

Αντιµετωπίζοντας, λοιπόν, το λαθρεµπόριο, τα έσοδα του κρά-
τους µπορούν να αυξηθούν και εποµένως, θα µπορέσουν να µει-
ωθούν και οι φόροι και θα µπορεί να δοθεί ώθηση στην οικο-
νοµία, ανακουφίζοντας περισσότερο τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Όσον αφορά τώρα στα αλκοολούχα ποτά, είναι ιδιαίτερα θε-
τικό να εφαρµοστεί επιτέλους ένα σύστηµα ελέγχου και ταυτο-
ποίησης, καθώς η διακίνηση ακατάλληλων ποτών χωρίς ποιο-
τικές προδιαγραφές και χωρίς πραγµατικά παραστατικά δηµι-
ουργεί σηµαντικές στρεβλώσεις στην τοπική οικονοµία, ενώ δεν
θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι τίθεται σε κίνδυνο η
υγεία των πολιτών.

Ουσιαστικά, µέσω της παράνοµης διακίνησης ακατάλληλων
προϊόντων αλκοολούχων ποτών υπονοµεύεται η περαιτέρω ανά-
πτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου και περιορίζονται
δραστικά τα έσοδα του κράτους από τη συγκεκριµένη δραστη-
ριότητα. 

Περαιτέρω τώρα, όσον αφορά στην πολιτική για την προσέλ-
κυση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων µέσω της παροχής
φορολογικών κινήτρων, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι είµαστε
θετικοί στην ανάσχεση του brain drain και στην επιστροφή µορ-
φωµένου ανθρώπινου δυναµικού που διαθέτει υψηλές δεξιότη-
τες και µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας
για τη χώρα. Μάλιστα, η τρέχουσα υγειονοµική κατάσταση απο-
τελεί µια ευκαιρία καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόµενοι ερ-
γάζονται εξ αποστάσεως και δίνεται η δυνατότητα να έρθουν και
να εγκατασταθούν στη χώρα µας, καθώς προσφέρει σειρά πλε-
ονεκτηµάτων για να είναι κάποιος κάτοικός της. 

Ωστόσο, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός ότι
έχουν εφαρµοστεί πρόσθετα µέτρα παροχής φορολογικών κινή-
τρων για την προσέλκυση επενδυτών χωρίς, όµως, να έχει δια-
σφαλιστεί ένα σύστηµα λογοδοσίας για την πραγµατική συνεισ-
φορά των µέτρων αυτών στην ελληνική οικονοµία. Εποµένως,
είναι αναγκαίο να γίνει γνωστό ποιος ήταν ο αριθµός των ατόµων
που ωφελήθηκαν από τις προηγούµενες ανάλογες διατάξεις και
ποια η γενικότερη προστιθέµενη αξία που προέκυψε από τις
ενέργειες αυτές για τη χώρα. 

Όµως, η Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να ξεχάσει επίσης και την
παροχή κινήτρων και σε ανθρώπους που επέλεξαν να παραµεί-
νουν στην Ελλάδα, να δηµιουργήσουν εδώ τις επιχειρήσεις τους
σε ένα τόσο αντίξοο περιβάλλον, να δηµιουργήσουν θέσεις ερ-
γασίας προβαίνοντας σε εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τέλος, σχετικά µε τα τέλη κυκλοφορίας θα θέλαµε να επιση-
µάνουµε ότι θα πρέπει επιτέλους η επιβάρυνση αυτή να είναι
αναλογική. Δηλαδή, ο πολίτης που πληρώνει τα τέλη κυκλοφο-
ρίας, πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση, να λαµβάνει και
ανάλογες υπηρεσίες στα οδικά δίκτυα της χώρας ώστε τουλάχι-
στον να µην τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του, λαµβάνοντας υπ’ όψιν
ότι ακόµα και σήµερα σε µεγάλα τµήµατα του οδικού δικτύου σε
ολόκληρη τη χώρα, όπως και στη Χαλκιδική, δεν υπάρχει κανένα
άλλο εναλλακτικό µέσο πέραν των οδικών µεταφορών. Δεν έχουν
συντηρηθεί στοιχειωδώς και αποτελούν κίνδυνο. Άρα, λοιπόν, µε
αυτές τις ρυθµίσεις πρέπει να υπάρχει µια ανταποδοτικότητα ως
προς το κοµµάτι των τελών κυκλοφορίας και στην παροχή υπη-
ρεσιών. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς

ευχαριστούµε. 
Θα ξεκινήσουµε τώρα µε τον κ. Βεσυρόπουλο και θα πάρει τον

λόγο ο κ. Σπανάκης.
Κύριε Υπουργέ, είστε πάρα πολλοί εφοριακοί εδώ και υπάρχει

αλληλεγγύη και άγχος. Πριν λίγο ο κ. Αλεξιάδης ρωτούσε αν θα
µιλήσει ο κ. Σπανάκης. 

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Είχα αγωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το ξέρω.

Είναι η συναδελφική αλληλεγγύη.
Παρακαλώ, κύριε Βεσυρόπουλε, έχετε τον λόγο για δεκατέσ-

σερα λεπτά.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η περιστολή του λαθρεµπορίου
αποτελεί εθνικό στόχο που υπερβαίνει τον πολιτικό κύκλο των
κυβερνήσεων. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα δεν αποτε-
λεί µία ακόµα θεσµική παρέµβαση που θα ηττηθεί στο πεδίο της
εφαρµογής και της λειτουργικότητας των διατάξεων που περιέ-
χει. Αντίθετα αποτελεί µια συγκροτηµένη και µελετηµένη νοµο-
θετική πρωτοβουλία.

Είναι προϊόν ανάλυσης και µελέτης όλων των κενών που κατα-
γράφηκαν στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για τη δίωξη του λα-
θρεµπορίου και την αντιµετώπισή του. Αυτό το θεσµικό πλαίσιο
φιλοδοξούν να βελτιώσουν οι διατάξεις που περιέχονται στο νο-
µοσχέδιο για την περιστολή του λαθρεµπορίου καυσίµων, καπνι-
κών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών. Κύριος στόχος, όµως,
είναι να το καταστήσουν και περισσότερο λειτουργικό. Αναλύ-
σαµε όλες τις παραµέτρους. 

Όλοι γνωρίζουµε ότι το σύστηµα εισροών-εκροών που εγκα-
ταστάθηκε σε εταιρείες και πρατήρια δεν παρήγαγε αποτελέ-
σµατα στο ζήτηµα των ελέγχων και των διασταυρώσεων. Γιατί
συνέβαινε αυτό; Γιατί δεν υπήρχε ένα κεντρικό πληροφοριακό
σύστηµα ανάλυσης των δεδοµένων που στέλνουν τα πρατήρια
και οι εταιρείες µέσω του συγκεκριµένου συστήµατος, προκει-
µένου να αξιοποιηθεί αυτή η υποδοµή. Επιπλέον, δεν υπήρχε
ένας αυτοµατοποιηµένος τρόπος διασταύρωσης των στοιχείων
που καταχωρίζονται ως προς την ακρίβεια και την ορθότητά
τους. 

Γνωρίζουµε, επίσης, πόσο σηµαντική παράµετρος ήταν η υπο-
χρέωση εγκατάστασης του συστήµατος γεωγραφικού εντοπι-
σµού GPS σε βυτιοφόρα και πλωτά εφοδιαστικά µέσα. Όσο,
όµως, δεν προβλέπονταν κυρώσεις και δεν υπήρχε το πλήρες
πλαίσιο των προδιαγραφών εγκατάστασής του, ήταν γράµµα
κενό περιεχοµένου. 

Σαφέστατο κενό υπήρχε και στο ζήτηµα προϊόντων όπως το
υγραέριο, ο έλεγχος της διακίνησης του οποίου ήταν αδύνατος
από τη στιγµή που το συγκεκριµένο προϊόν δεν είχε ενταχθεί,
όσον αφορά στις µεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, στο σύ-
στηµα εισροών-εκροών. Στην καταγραφή των κενών ασφαλείας
εντάσσεται και η έλλειψη ενός ενιαίου κέντρου στο οποίο θα πε-
ριέχονταν όλες οι αρµοδιότητες για την αντιµετώπιση του λα-
θρεµπορίου και ο συντονισµός των εµπλεκόµενων υπηρεσιών. 

Γιατί, µπορεί από το 2016 να έχει συσταθεί το Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου
των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά για δύο χρό-
νια παρέµεινε ανενεργό. Το 2018 που λειτούργησε, δεν είχε το
αναγκαίο εξειδικευµένο προσωπικό, αλλά και τις διευρυµένες αρ-
µοδιότητες και τα υλικά µέσα που απαιτούνταν για να επιτελέσει
τον ρόλο και την αποστολή του. Η µελέτη όλων αυτών των αδυ-
ναµιών και των κενών ασφαλείας οδήγησε στις διατάξεις του νο-
µοσχεδίου που έρχεται σήµερα προς συζήτηση και ψήφιση στη
Βουλή. 

Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο τίθεται πλέον υπό την
εποπτεία κυβερνητικής επιτροπής µε επικεφαλής τον Υπουργό
Οικονοµικών. Οι αρµοδιότητες του Συντονιστικού Επιχειρησια-
κού Κέντρου επεκτείνονται πλέον και σε άλλα προϊόντα που υπό-
κεινται σε φόρο κατανάλωσης, όπως ο καφές και τα υγρά ανα-
πλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων. Θα διαθέτει ενισχυµένες και
διευρυµένες αρµοδιότητες, ενώ θα στελεχωθεί µε ικανά, έµπειρα
και εξειδικευµένα στελέχη που θα επιλεγούν µε αντικειµενικά κρι-
τήρια. Θα έχει το σύνολο των αρµοδιοτήτων, αλλά και την ευθύνη
συντονισµού όλων των συναρµόδιων για τη δίωξη του λαθρεµ-
πορίου αρχών. 

Από εκεί και πέρα, το νοµοσχέδιο περιέχει συγκεκριµένες δια-
τάξεις που καλύπτουν όλα τα κενά ασφαλείας που καταγράψαµε
όσον αφορά στην περιστολή του λαθρεµπορίου καυσίµων. Πρό-
κειται για σηµαντικές παρεµβάσεις .

Πρώτον, δηµιουργείται ηλεκτρονικό µητρώο για την απο-
γραφή των δεξαµενών αποθήκευσης και διακίνησης καυσίµων.
Με την πρόβλεψη αυτή καθίσταται η υποχρεωτική απογραφή για
όλες τις δεξαµενές αποθήκευσης και διακίνησης καυσίµων,
εκτός από αυτές που χρησιµοποιούνται από τους τελικούς κα-

ταναλωτές και τις ένοπλες δυνάµεις. 
Δεύτερον, επεκτείνεται το σύστηµα εισροών-εκροών σε όλες

τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου, ενώ προβλέπεται
και η χρήση µοριακού συστήµατος ιχνηθέτησης γι’ αυτά τα προ-
ϊόντα. 

Τρίτον, καθίσταται απαγορευτική η διακίνηση πετρελαιοειδών
µε βυτιοφόρα ή πλωτά εφοδιαστικά µέσα, όπως δεξαµενόπλοια
και σλέπια, τα οποία δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγρα-
φικού εντοπισµού GPS. 

Τέταρτον, καθορίζονται αυστηρές οικονοµικές κυρώσεις για
τις περιπτώσεις παραβίασης των συγκεκριµένων υποχρεώσεων
που αφορούν στην εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος γε-
ωγραφικού εντοπισµού GPS σε βυτιοφόρα οχήµατα και πλωτά
εφοδιαστικά µέσα, καθώς και του συστήµατος εισροών-εκροών
σε τελωνειακά ελεγχόµενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών
καυσίµων και υγραερίου. Για τις παραβάσεις αυτές υπάρχει συµ-
πληρωµατική πρόβλεψη προσωρινής αφαίρεσης της άδειας κυ-
κλοφορίας του βυτιοφόρου οχήµατος ή της άδειας λειτουργίας
του πλωτού εφοδιαστικού µέσου για χρονικό διάστηµα από έναν
µήνα έως ένα χρόνο. 

Πέµπτον, αντιµετωπίζεται για πρώτη φορά µε τη δέουσα αυ-
στηρότητα το πρόβληµα της νοθείας στα καύσιµα αφού προβλέ-
πεται η επιβολή του διοικητικού µέτρου της προσωρινής σφράγι-
σης πρατηρίων πώλησης καυσίµων και λοιπών εγκαταστάσεων
εµπορίας, για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται νοθεία στα καύ-
σιµα, αλλά και η δηµοσιοποίηση των στοιχείων όσων νοθεύουν
καύσιµα.

Έκτον, προκειµένου να καταστεί επιτέλους αποτελεσµατικό το
σύστηµα εισροών-εκροών, οι αρµοδιότητες ανάπτυξης και δια-
χείρισης των πληροφοριακών συστηµάτων εισροών-εκροών,
καθώς και του συστήµατος εντοπισµού γεωγραφικής θέσης GPS
των µέσων µεταφοράς καυσίµων, περιέρχονται πλέον στην Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Η υλοποίηση του ολοκληρω-
µένου συστήµατος εισροών-εκροών τίθεται πλέον υπό την
εποπτεία νέας κυβερνητικής επιτροπής µε επικεφαλής τον Υ-
πουργό Οικονοµικών, η οποία συστήνεται άµεσα από την Κυβέρ-
νηση.

Σηµαντικές, όµως, είναι και οι παρεµβάσεις σε δυο άλλα πεδία,
στα οποία µέχρι σήµερα υπήρχε πρόσφορο έδαφος για το λα-
θρεµπόριο. Αναφέροµαι στα αλκοολούχα ποτά και στα καπνικά
προϊόντα.

Ειδικά για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου αλκοολούχων
ποτών το νοµοσχέδιο προβλέπει: Πρώτον, τη δηµιουργία ηλε-
κτρονικού µητρώου φυσικών και νοµικών προσώπων που παρά-
γουν, µεταποιούν, αποκτούν από το εξωτερικό ή κάνουν χονδ-
ρική πώληση αλκοολούχων ποτών. Δεύτερον, τη δηµιουργία και
τη λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος ταυτοποίησης αλκοο-
λούχων ποτών µε βάση την ένδειξη παρτίδας στο οποίο θα κα-
ταχωρίζονται στοιχεία σχετικά µε την παραγωγή, τις παραλαβές
από το εξωτερικό, τη µεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις αλ-
κοολούχων προϊόντων. Ουσιαστικά, οι παρεµβάσεις αυτές εισά-
γουν για πρώτη φορά τη χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων
παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας των αλκοολούχων
ποτών.

Στον τοµέα των καπνικών προϊόντων κοµβικό σηµείο είναι η
διασύνδεση του εθνικού Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστι-
κής Αλυσίδας Καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και του
πληροφοριακού συστήµατος ιχνηλασιµότητας καπνικών προϊόν-
των. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σηµαίνει ότι µε τη βοήθεια ενός
µοναδικού αριθµού παρακολουθείται όλη η πορεία ενός πακέτου
τσιγάρων, µέχρι να φτάσει στο πρώτο σηµείο λιανικής πώλησης.
Ταυτόχρονα, θα παρακολουθείται πλέον και η διακίνηση κρίσι-
µων πρώτων υλών, όπως το τσιγαρόχαρτο, αλλά και κρίσιµων
δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών, όπως η
διαµεσολάβηση και η µεταποίηση. 

Στο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ενταχθεί
και διατάξεις µε αναπτυξιακό χαρακτήρα και πρόσηµο, όπως η
απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος και από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήµατος για επτά χρόνια για
µισθωτούς και επιχειρηµατίες που θα µεταφέρουν τη φορολο-
γική κατοικία τους στην Ελλάδα. Σηµειώνεται ως προς την πρώτη
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προϋπόθεση υπαγωγής στη διάταξη, να µην ήταν δηλαδή κά-
ποιος φορολογικός κάτοικος  Ελλάδας τα προηγούµενα χρόνια,
πριν από τη µεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελ-
λάδα, µε τις νοµοθετικές βελτιώσεις που καταθέσαµε µειώνεται
ο απαιτούµενος χρόνος κατά δύο έτη. Πρόκειται για µία διάταξη
που δεν έχει ως αποδέκτες και ωφελούµενους µόνο πολίτες µε
φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, αλλά στοχεύει και στον
επαναπατρισµό των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Ελλήνων της νέας
γενιάς που έφυγαν από τη χώρα στα χρόνια της κρίσης. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ και στο
περιεχόµενο της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 620 και µε ειδικό
105 που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών. Όπως µου
έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία να πω, η διαχείριση και αντι-
µετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας δεν είναι µια στατική δια-
δικασία. Εξελίσσεται διαρκώς και απαιτεί νέες και επικαιρο-
ποιηµένες παρεµβάσεις στην κατεύθυνση στήριξης της οικονο-
µίας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων. 

Η τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών
περιέχει ανάλογες παρεµβάσεις. Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 1
της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα σε όσους επλήγησαν από
την πανδηµία και έχασαν για οποιοδήποτε λόγο τη ρύθµιση τµη-
µατικής καταβολής εκατό ή εκατόν είκοσι δόσεων ή εξωδικαστι-
κού µηχανισµού στο διάστηµα Μαρτίου - Νοεµβρίου 2020 να
µπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη ρύθµιση από τον Δεκέµβριο
του 2020. Η ρύθµιση αυτή αναβιώνει µε όλα τα ευεργετήµατά
της, όπως  η αποδέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών. Οι δό-
σεις που δεν καταβλήθηκαν προστίθενται ως υπεράριθµες µετά
την τελευταία δόση. Η επανένταξη στη ρύθµιση πραγµατοποιεί-
ται αυτόµατα µε την καταβολή της δόσης του Δεκεµβρίου 2020. 

Το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας θεσπίζει ότι το 50% της
µείωσης του µισθώµατος που επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων που εισπράττουν µειωµένα ενοίκια είναι ακατάσχετο, ανεκ-
χώρητο και ασυµψήφιστο µε οφειλές στο δηµόσιο, στους δή-
µους, στους ασφαλιστικούς φορείς και στα τραπεζικά ιδρύµατα. 

Με το άρθρο 3 επιχειρείται η στήριξη των επιχειρήσεων εστία-
σης. Με σκοπό την αποφυγή του συνωστισµού στους εσωτερι-
κούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόµιµα
χρησιµοποιούµενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισµός συµ-
βάλλει στην προστασία της δηµόσιας υγείας, ακόµα και κατά τη
χειµερινή περίοδο, αποφασίστηκε η επιχορήγηση για την προµή-
θεια θερµαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου για ποσό µέχρι
100 ευρώ ανά θερµαντικό σώµα και µέχρι 5.000 ευρώ ανά χώρο
εστίασης. Και µάλιστα, τα ποσά αυτά είναι ακατάσχετα, ανεκχώ-
ρητα και ασυµψήφιστα µε οφειλές στο δηµόσιο, στους δήµους,
στους ασφαλιστικούς φορείς και στα τραπεζικά ιδρύµατα. 

Ακόµη, µε το άρθρο 4 χορηγείται παράταση αναστολής εφαρ-
µογής των άρθρων 47, 48 και 49 του ν.4646/2019. 

Στο άρθρο 5 περιέχονται φορολογικές διατάξεις για την ενί-
σχυση του ελληνικού νηολογίου. 

Το έκτο άρθρο της τροπολογίας εισάγει ένα ουσιαστικό µέτρο
στήριξης για τους επαγγελµατίες αλιείς που ζουν σε µικρά και
αποµακρυσµένα νησιά όπου δεν διατίθεται αφορολόγητο πετρέ-
λαιο ναυτιλίας. Αυτό σηµαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγ-
κασµένοι να προµηθεύονται φορολογηµένο πετρέλαιο κίνησης
για τις ανάγκες των αλιευτικών σκαφών τους και να προπληρώ-
νουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν και δικαιούνται απαλλα-
γής από αυτόν. Ο φόρος αυτός σήµερα τους επιστρέφεται ανά
τρίµηνο, αφού υποβάλουν πρώτα σχετική αίτηση στο τελωνείο. 

Με τη ρύθµιση που φέρνουµε σήµερα προς ψήφιση δίνεται η
δυνατότητα στους αλιείς κατοίκους µικρών και αποµακρυσµένων
από σηµεία όπου διατίθεται πετρέλαιο ναυτιλίας νησιών να λαµ-
βάνουν προκαταβολικά στις αρχές κάθε χρόνου την επιστροφή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στις ποσότητες
καυσίµου τις οποίες δικαιούνται σε ετήσια βάση. Είναι ένα µέτρο
που διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε αυτήν τη
συγκυρία, και θεωρώ ότι θα πρέπει να τύχει ευρείας στήριξης.

Στην κατεύθυνση της στήριξης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί
στην τρέχουσα περίοδο κινείται και το άρθρο 7, που έχει ως ση-
µείο αναφοράς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
εµπορία ενεργειακών προϊόντων. Με τη συγκεκριµένη διάταξη
δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες πετρελαιοειδών να καταβά-

λουν στα τελωνεία και υπό την κάλυψη εγγύησης έως και τις 20
εκάστου µήνα τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν
στα καύσιµα που τίθενται σε ανάλωση κατά τις πρώτες δεκαεννιά
ηµέρες του µήνα. 

Με το άρθρο 8 εισάγεται µια νέα ρύθµιση στον Εθνικό Τελω-
νειακό Κώδικα. Συγκεκριµένα, υπάρχουν περιπτώσεις παραβά-
σεων από τις οποίες προκύπτει ότι διαφεύγουν αµελητέα ποσά,
συνολικοί φόροι έως 50 ευρώ για το δηµόσιο από φόρους καυ-
σίµων. Σε αυτές, όµως, τις περιπτώσεις παρατηρείται το φαινό-
µενο οι αρµόδιες αρχές να οδηγούνται σε επιβολή δυσανάλογα
αυστηρών κυρώσεων σε σχέση µε τη ζηµία του δηµοσίου. Είναι,
νοµίζω, εύλογο ότι δεν µπορεί να επιβάλλεται πρόστιµο 1.500
ευρώ. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
λίας του κυρίου Υφυπουργού)

Θα µου δώσετε δυο-τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει
να στηρίξω την τροπολογία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακα-
λώ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι, νοµίζω, εύλογο ότι δεν µπορεί να επιβάλλεται πρόστιµο
1.500 ευρώ για διαφυγή ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίµων
ύψους 1 ή 2 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου το συνολικό
ποσό των φόρων δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ, το ανώτερο πρό-
στιµο θα ισούται µε το τριπλάσιο αυτού, µε κατώτερο επιβαλλό-
µενο ποσό τα 100 ευρώ. 

Με το άρθρο 9 εισάγεται πρόβλεψη για την ολική καταστροφή
ή την ανεπανόρθωτη απώλεια των υποκειµένων σε φόρο κατα-
νάλωσης προϊόντων καφέ και υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονι-
κών τσιγάρων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής για λόγους
οµαλής λειτουργίας και στήριξης των επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στους σχετικούς κλάδους. Ταυτόχρονα, στην κα-
τεύθυνση της ενίσχυσης του εξαγωγικού εµπορίου προβλέπεται
η δυνατότητα επιστροφής του φόρου κατανάλωσης που έχει κα-
ταβληθεί για τα προϊόντα καφέ τα οποία εξάγονται ή αποστέλ-
λονται σε άλλα κράτη-µέλη και εποµένως, δεν καταναλώνονται
στην Ελλάδα. 

Με το άρθρο 10 σε ευθυγράµµιση µε τις ισχύουσες ενωσιακές
διατάξεις απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η αι-
θυλική αλκοόλη που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη για την πα-
ραγωγή φαρµάκων. 

Το άρθρο 11 συνδέεται µε την αντιµετώπιση του λαθρεµπο-
ρίου στα καύσιµα και προβλέπει τη σφράγιση των βυτιοφόρων,
προκειµένου να µην διοχετευθούν στο εσωτερικό της χώρας -
κατά το στάδιο της διακίνησης από το σηµείο φόρτωσης έως και
το τελευταίο συνοριακό σηµείο εξόδου- καύσιµα για τα οποία
έχει δηλωθεί εξαγωγή.

ε το άρθρο 12 µειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ από το 24% στο
13% σε προϊόντα διατροφής και παρασκευάσµατα προς άρση
των υφιστάµενων στρεβλώσεων για κάποια προϊόντα διατροφής,
όπως, για παράδειγµα, η µουστάρδα. 

Στο άρθρο 13 της τροπολογίας προβλέπεται η επιστροφή του
καταβληθέντος τέλους ταξινόµησης οχηµάτων που εξάγονται σε
τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος µέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης χωρίς να ταξινοµηθούν και εποµένως, και χωρίς
να κυκλοφορήσουν τελικά στη χώρα µας. 

Επίσης, µία σηµαντική καινοτοµία στην κατεύθυνση της διευ-
κόλυνσης των πολιτών και της ανάπτυξης υποδοµών ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης περιέχεται στο άρθρο 14.

Πρόκειται για τη δήλωση ακινησίας οχηµάτων που µέχρι σή-
µερα γινόταν µε φυσική παρουσία στις ΔΟΥ. Το ίδιο συνέβαινε
και µε την άρση της ακινησίας, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα το
πρόσθετο διοικητικό βάρος για τις ΔΟΥ, αλλά κυρίως την ταλαι-
πωρία και την απώλεια χρόνου για τους πολίτες. Στο εξής, η ακι-
νησία οχήµατος, αλλά και η άρση της θα γίνεται µε ηλεκτρονικό
τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει ο ιδιοκτήτης στη ΔΟΥ. 

Τέλος, ευθυγραµµίζεται η ειδικότερη πρόβλεψη για τις αρµο-
διότητες του εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος µε τη γενική
ρύθµιση του άρθρου 35 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όπως
τροποποιήθηκε µε τον πρόσφατο ν.4745/2020, προκειµένου να
αποφεύγονται πιθανά ερµηνευτικά ζητήµατα.
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Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 621 και ειδικό 106. Με το άρθρο 3 υπάγονται σε ισχύου-
σες απαλλακτικές διατάξεις, µεταξύ των οποίων και η απαλλαγή
από τέλη κυκλοφορίας και το τέλος ταξινόµησης επιβατικών οχη-
µάτων, κάποιες ακόµη οµάδες ατόµων µε αναπηρία, όπως οι πά-
σχοντες από κυστική ίνωση και οι µεταµοσχευµένοι καρδιάς ή
πνεύµονα. Και µε το άρθρο 4 καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές
για την εφαρµογή του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παρά-
νοµου εµπορίου καπνού, το οποίο κυρώνεται µε το Μέρος Β’ του
πρωτοκόλλου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και στην αρχή της
οµιλίας µου, το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί προϊόν µελέτης, κα-
ταγραφής και αντιµετώπισης όλων των αδυναµιών του πλαισίου
για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου. Στόχο έχει να καλύψει
τα κενά που υπάρχουν και εκµεταλλεύονται όλοι αυτοί που επι-
δίδονται στο λαθρεµπόριο και στις έκνοµες πράξεις που έχουν
συνέπειες στα δηµόσια έσοδα, αλλά και στην υγιή οικονοµική
δραστηριότητα. 

Στην πολιτική κρίνονται σίγουρα και οι προθέσεις. Κρίνεται,
όµως, κυρίως η αποτελεσµατικότητα. Και η στρατηγική στό-
χευση αυτού του νοµοσχεδίου είναι να αυξηθεί ο δείκτης αποτε-
λεσµατικότητας της προσπάθειας για την περιστολή του λαθρε-
µπορίου. Μιας προσπάθειας που δεν έχει κοµµατικά, αλλά εθνικά
χαρακτηριστικά.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαρι-
στούµε, κύριε Υπουργέ. 

Δεδοµένου ότι δεν µπορούµε να ακούσουµε τον κ. Σπανάκη,
θα δώσω πρώτα τον λόγο στον κ. Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο από
τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά θα µιλήσει ο κ. Σπανάκης.

Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρό-

εδρε.
Εξαιτίας τις κρισιµότητας της κατάστασης, δεν θα µπορούσα

να µην κάνω έναν ευρύτερο σχολιασµό για τις τρέχουσες εξελί-
ξεις. Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία για την εξάπλωση
της πανδηµίας είναι ιδιαίτερα δραµατική. Έχει γίνει πλέον τρα-
γική καθηµερινότητα οι γιατροί και οι νοσηλευτές να καταβάλ-
λουν απεγνωσµένες προσπάθειες για να βρουν ένα άδειο κρε-
βάτι στις ΜΕΘ. 

Ενώ, λοιπόν, πανελλαδικά οι γιατροί τονίζουν την επικινδυνό-
τητα του να διασωληνώνονται οι ασθενείς εκτός µονάδων εντα-
τικής θεραπείας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι διασωλη-
νώνονται και χάνουν τη ζωή τους εκτός των ΜΕΘ. Το κρίσιµο,
εποµένως, ερώτηµα που προκύπτει είναι γιατί υπάρχει αυτή η
τροµερή δυσκολία να βρεθεί κρεβάτι ΜΕΘ, όταν ο ισχυρισµός
της Νέας Δηµοκρατίας είναι ότι υπάρχουν χίλια διακόσια κρεβά-
τια πανελλαδικά και µόλις χθες οι διασωληνωµένοι ήταν περίπου
εξακόσιοι άνθρωποι. 

Και µπορεί τις τελευταίες µέρες το πρώτο θέµα συζήτησης και
σχολιασµού στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα πάνελ, στη δη-
µόσια σφαίρα να είναι η φωτογράφηση του κ. Μητσοτάκη στην
Πάρνηθα ή το motocross της κ. Μαρέβα, την ίδια στιγµή όµως η
χώρα σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ µετά το άλλο στη διαχείριση
της πανδηµίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο Νοέµβριος
έκλεισε µε απολογισµό χίλια επτακόσια ογδόντα θύµατα από τον
κορωνοϊό. Σίγουρα µία φωτογραφία στην οποία σηµειώθηκαν έξι
παραβάσεις του νόµου από εκείνον ο οποίος θα έπρεπε να δίνει
πρώτος το καλό παράδειγµα, αποτελεί αντικείµενο κριτικής.
Όµως, εκείνο που πραγµατικά ενδιαφέρει τον κόσµο, εκείνο που
τον καίει, αν θέλετε, δεν είναι ούτε το lifestyle του κ. Μητσοτάκη
ή της κ. Μαρέβα, ούτε η χαµηλή τους ενσυναίσθηση, αλλά το
γιατί φτάσαµε να µετράµε εκατό θύµατα την ηµέρα. Προχθές εί-
χαµε εκατόν έντεκα, γιατί πεθαίνουν άνθρωποι χωρίς να γίνονται
δεκτοί στις µονάδας εντατικής θεραπείας, γιατί τα δηµόσια νο-
σοκοµεία της χώρας αφέθηκαν εν τέλει ανοχύρωτα απέναντι
στην πανδηµία. 

Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, πρόσφατα δηµοσιεύµατα
κάνουν λόγο για ύπαρξη ενός παράνοµου µητρώου καταγραφής
κρουσµάτων. Άλλο, λοιπόν, αριθµό θετικών δίνουν τα νοσοκοµεία

και άλλο ο ΕΟΔΥ. Κι αν αυτό αληθεύει εν τέλει, το µείζον ζήτηµα
που δηµιουργείται είναι να µην αποτυπώνεται ο ακριβής αριθµός
των θετικών πολιτών και µοιραία η επιδηµιολογική εικόνα που
διαµορφώνεται να είναι αναντίστοιχη της πραγµατικότητας και,
άρα, να δηµιουργείται σοβαρό πρόβληµα επάρκειας στις ειση-
γήσεις των επιστηµόνων για τα µέτρα.

Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να υπεισέλθω και στο νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα. Νοµίζω ότι µε πληρότητα, σαφήνεια και
επάρκεια ο εισηγητής µας κ. Αλεξιάδης περιέγραψε το σύνολο
του νοµοσχεδίου. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα αρκεστώ σε ορισµένα ση-
µειακά σχόλια.

Κατ’ αρχάς, νοµίζω ότι θα πρέπει να µάθουµε κάποια στιγµή
να παράγουµε ως Εθνική Αντιπροσωπεία, ως πολιτικό σύστηµα,
πραγµατική πολιτική και κοινωνική υπεραξία. Και τέτοιου είδους
υπεραξία αντλείς, όταν προάγεις και δεν υποτιµάς τον δηµοκρα-
τικό διάλογο. Δηµοκρατικός διάλογος σηµαίνει να συναναστρέ-
φεται και να ακούς ταυτόχρονα τις οργανωµένες εκφράσεις της
κοινωνίας, δηλαδή τους κοινωνικούς φορείς. 

Και αυτά τα επισηµαίνω, γιατί σε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο
δεν υπάρχει κατ’ αρχάς διαφωνία, που είναι σε θετική κατεύθυν-
ση και που θα µπορούσε το Κοινοβούλιο, τα κόµµατα και οι κοι-
νωνικοί φορείς να διαµορφώσουν ένα κοινό µέτωπο και να στεί-
λουν δυναµικά ένα ηχηρό µήνυµα στο οργανωµένο οικονοµικό
έγκληµα και στη φοροδιαφυγή, η Κυβέρνηση φαίνεται να λει-
τουργεί µε µια αδικαιολόγητη βιασύνη, µε «βροχή» άσχετων τρο-
πολογιών υπό καθεστώς ασφυκτικών περιθωρίων, δίνοντας την
εντύπωση ότι δεν πιστεύει και πάρα πολύ αυτά που νοµοθετεί.

Και δεν µπορώ να µην επισηµάνω, συνάδελφοι και συναδέλ-
φισσες, και µια ειρωνεία, γιατί πραγµατικά δεν µπορώ να ξε-
χάσω. Και σε αυτό το νοµοσχέδιο παρατηρείται µια έντονη ανα-
κολουθία. Θυµάµαι τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, ως
αντιπολίτευση, να βγάζουν πύρινους λόγους στην Ολοµέλεια ή
στις επιτροπές της Βουλής σχετικά µε τον τρόπο και τις διαδικα-
σίες νοµοθέτησης που επέλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαρκής, µάλιστα, τότε
υπόσχεση ήταν η επαναφορά των τρόπων της καλής νοµοθέτη-
σης από τη Νέα Δηµοκρατία. 

Το πώς εννοεί, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία την καλή νοµοθέ-
τηση αποδεικνύεται και από τη σηµερινή διαδικασία: ελάχιστα
έως ασφυκτικά περιθώρια δηµόσιας διαβούλευσης, fast track
διαδικασίες συζήτησης στη Βουλή, τα εικοσιπέντε άρθρα έγιναν
σαράντα ένα, νοµοσχέδια µέσα στο ίδιο το νοµοσχέδιο και ταυ-
τόχρονη συζήτηση µε τον προϋπολογισµό. Ενώ το αγλάισµα της
καλής νοµοθέτησης αποτελούν τα επί της ουσίας πέντε νοµο-
σχέδια στη συσκευασία του ενός, όπως πολύ σωστά επισήµανε
ο εισηγητής µας κ. Αλεξιάδης, αλλά και ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος κ. Κάτσης.

Μην ξεχνάτε, κύριε Υπουργέ, είτε άθελά σας είτε σκόπιµα, λίγη
σηµασία έχει, ότι στο θέµα της καταπολέµησης του λαθρεµπο-
ρίου καυσίµων υπάρχει προϊστορία καταγεγραµµένη ως θεσµικό
και νοµικό πλαίσιο. Κληρονοµήσατε από τον ΣΥΡΙΖΑ τα συστή-
µατα εισροών - εκροών από το διυλιστήριο µέχρι και το τελευταίο
σηµείο λιανικής πώλησης, τα συστήµατα εντοπισµού και κατα-
γραφής πινακίδων των οχηµάτων, όπως και τα συστήµατα ψη-
φιακής απεικόνισης του εσωτερικού των φορτηγών. Προβάλλει,
λοιπόν, ως επιτακτική θεσµική και πολιτική σας υποχρέωση, ως
κοινωνική, αν θέλετε, απαίτηση, η συνέχιση και ο διαρκής εκσυγ-
χρονισµός του ελεγκτικού πλαισίου στον διαρκή αγώνα για την
πάταξη του λαθρεµπορίου.

Όµως, οι fast track διαδικασίες νοµοθέτησης σε τέτοια κοµβικά
ζητήµατα, πέρα από προχειρότητα και υποτίµηση του δηµόσιου
διαλόγου, µπορεί δυστυχώς να υποκρύπτουν και έλλειψη πραγ-
µατικής πολιτικής βούλησης. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαρι-
στούµε, κύριε Μεϊκόπουλε. 

Κύριε Σπανάκη, µε ακούτε;
Να ξεκινήσω, κύριε Σπανάκη, µε τους εισηγητές, εφόσον δεν

σας ακούµε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω

ότι τώρα ακούγοµαι, έτσι δεν είναι;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μάλιστα.
Τώρα σας ακούµε. Είστε σε δύο συσκευές. Αυτό δεν έχει ξανα-
συµβεί ποτέ. Μόνο εσείς θα µπορούσατε να το κάνετε αυτό. Αν
θέλετε να µιλάτε µε δύο, τι να σας πω εγώ;

Ορίστε, λοιπόν, έχετε τον λόγο. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνά-

δελφοι, άκουσα µε πολλή προσοχή τους συναδέλφους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να µιλούν για µήνυµα ενότητας µέσα από αυτό το νοµο-
σχέδιο, που νοµίζω ότι φέρνει ουσιαστικές λύσεις σε χρόνια προ-
βλήµατα.

Όµως, το µήνυµα ενότητας έρχεται όχι µόνο απ’ αυτά τα οποία
λέµε µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, αλλά και µέσα από
αυτά που δηλώνουµε στα µέσα ενηµέρωσης. Αυτό το λέω, διότι
κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα µε δηλώσεις του ρίχνει
λάδι στη φωτιά και, αν µη τι άλλο, δεν στέλνει µήνυµα ενότητας.
Σε µία περίοδο µεγάλης και σοβαρής παγκόσµιας υγειονοµικής
κρίσης που απαιτεί ο λαός, ο κόσµος, η κοινωνία να έχουµε ένα
πνεύµα ενότητας και έναν προτασιακό ουσιαστικό λόγο.

Η κοινωνία, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί
να περιµένει. Θέλει από το πολιτικό σύστηµα εγρήγορση. Θέλει
από την Κυβέρνηση εύστοχα µέτρα. Και αυτό κάνουµε. Και αυτό
φαίνεται σε κάθε νοµοσχέδιο της Κυβέρνησής µας. Βλέπω,
όµως, από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει µία λογική να πετάει συ-
νεχώς την µπάλα στην εξέδρα και να αποποιείται τις θεσµικές
του ευθύνες. 

Όµως, δεν σας παρεξηγούµε. Αυτό κάνατε και όταν ήσασταν
στην κυβέρνηση, αυτό µπορείτε να κάνετε και τώρα που είστε
στην Αντιπολίτευση. Σας καλώ, όµως, να ψηφίσετε αυτό το νο-
µοσχέδιο και όποιες ενστάσεις έχετε, να τις πείτε. Έχουν την ευ-
καιρία οι εισηγητές να τις αναφέρουν.

Αναφερθήκατε στους νέους του brain drain. Σας απάντησε ο
Υπουργός των Οικονοµικών. Θέλω να ξεκινήσω µε το άρθρο 40.
Σκοπό έχουµε να δώσουµε πραγµατικά κίνητρα για την προσέλ-
κυση φορολογικών κατοίκων. Και σας λέω σήµερα να ψηφίσετε
αυτή τη διάταξη, γιατί θα έχει επιτυχία. Μην προσπαθείτε να
βρείτε κάτι αρνητικό στο νοµοσχέδιο αυτό.

Επειδή, µάλιστα, αναφέρθηκαν προηγουµένως κάποιοι συνά-
δελφοι στο ότι δεν πιάνουµε τη µεγάλη γκάµα των προσώπων,
θα ήθελα να τους πω διότι ενδεχοµένως να µην έχουν διαβάσει
καλά τις φορολογικές διατάξεις, ότι το 5γ του άρθρου 40 µιλάει
για τα φυσικά πρόσωπα. Όµως, υπάρχει και το 5α που µιλά για
τους επενδυτές, υπάρχει και το 5β που είναι για τους συνταξιού-
χους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λαθρεµπόριο καπνικών προ-
ϊόντων, καυσίµων και αλκοόλ αποτελεί ένα µεγάλο πρόβληµα που
έχει εξίσου σοβαρές επιπτώσεις για την οικονοµία, την υγεία και
την κοινωνία. Από τη µία έχουµε απώλεια στα δηµόσια έσοδα που
υπερβαίνει δυστυχώς το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ τον χρόνο, ενώ
παράλληλα χάνουν έσοδα οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νό-
µιµα και µε συνέπεια. Φυσικά, η κατανάλωση αυτών των ανεξέ-
λεγκτων λαθραίων προϊόντων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την
υγεία των πολιτών.

Η υψηλή φορολόγηση, η µεγάλη οικονοµική κρίση, το δαιδα-
λώδες νοµικό πλαίσιο, η υποστελέχωση των αρµοδίων υπηρε-
σιών, όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση του λαθρεµπο-
ρίου στη χώρα µας.

Και ρωτώ το εξής: Δεν θα ψηφίσετε τις τροπολογίες που φέρ-
νουν το αφορολόγητο, το ανεκχώρητο, το ακατάσχετο σε κατα-
βολές που δίνει το κράτος, το δηµόσιο, προς τους ιδιοκτήτες
ακινήτων, για παράδειγµα ή προς άλλες κατηγορίες που φέρνει
σήµερα µε τροπολογία του το Υπουργείο Οικονοµικών; 

Θα ήθελα, όµως, µε την ευκαιρία αυτή, να αναφερθώ και σε
µία τροπολογία που καταθέσαµε µαζί µε άλλους πέντε συναδέλ-
φους της Νέας Δηµοκρατίας.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζω ότι γνωρίζετε πολύ
καλά τα φορολογικά. Γνωρίζω ότι δίνετε µεγάλη µάχη ώστε οι
δηµόσιες οικονοµικές Υπηρεσίες να πιάσουν τους στόχους, γιατί
αυτό είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Σήµερα, καταθέσαµε έξι συνάδελφοι µία τροπολογία η οποία
αποτελεί και πρόταση του οικονοµικού επιµελητηρίου, του κό-
σµου των οικονοµολόγων, των λογιστών, των φοροτεχνικών που

εκφράζουν χιλιάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες φυσικά και νοµικά
πρόσωπα. Ζητούµε να έρθει η ρύθµιση για τη διαγραφή των προ-
στίµων που αφορούν την εκπρόθεσµη υποβολή των ΜΥΦ του
2014 και να δοθεί η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων των πελα-
τών λογιστών-φοροτεχνικών που ασθενούν από COVID 19 για
ένα εύλογο διάστηµα. Και το λέµε αυτό, διότι η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας ναι µεν παίρνει αναγκαστικά µέτρα, αλλά ταυ-
τόχρονα παίρνει και εύστοχα µέτρα. Και αυτό το δείχνει η αντα-
πόκριση της κοινωνίας πάνω στα µέτρα.

Άρα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι δεν δέχεστε, δεν κάνετε
δεκτές βουλευτικές τροπολογίες. Παρακαλώ πολύ, θέλω να την
κάνετε δεκτή αυτήν την τροπολογία, διότι θα αποδεσµεύσουµε
και κόσµο από τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, προκειµένου
να ασχοληθούν αυτές τις µέρες, πριν την 31η Δεκεµβρίου, µε ου-
σιαστικό φορολογικό αντικείµενο. Είναι ένα λάθος που έγινε επί
κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και καλούµαστε να το διορθώσουµε. Το
είπε και ο κ. Αλεξιάδης. Βέβαια, δεν µας είπε ο κ. Αλεξιάδης τι
σχέσεις είχε µε τον κ. Τσακαλώτο, που άλλα έλεγε η Καραγιώργη
Σερβίας και άλλα έλεγε η Νίκης.

Εµείς πρέπει να ανταποκριθούµε στο αίτηµα του επιστηµονι-
κού κόσµου, στο αίτηµα χιλιάδων επιχειρήσεων.

Όµως, επιτρέψτε µου, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υ-
πουργέ και κύριε Υφυπουργέ, ότι προέρχοµαι από τον χώρο του
Υπουργείου Οικονοµικών της ΑΑΔΕ, να σας πω ότι είναι πολύ ση-
µαντική και η τροπολογία που κατέθεσαν συνάδελφοι του Κινή-
µατος Αλλαγής µε τίτλο: «Προσαρµογή της ειδικής πειθαρχικής
διάταξης του άρθρου 159 του ν.2960/2001 για τους τελωνει-
ακούς υπαλλήλους προς τα ισχύοντα στον Κώδικα Υπαλλήλων
Δηµοσίου». Είναι µία πολύ εύστοχη τροπολογία και µία ρύθµιση
που πρέπει να γίνει, προκειµένου να υπάρχει δίκαιη µεταχείριση
των υπαλλήλων του δηµοσίου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσε κάποιος να µιλή-
σει πολλές ώρες για τόσα άρθρα. Ξέρετε, µην ψάχνουµε δικαιο-
λογία του στυλ «είναι πολλά τα άρθρα, δεν προλαβαίνουµε». Δεν
είναι δικαιολογία αυτή. 

Αυτό το λέω, διότι τελικά θα τολµήσετε, συνάδελφοί της Αντι-
πολίτευσης, να καταψηφίσετε την αυτόµατη επανένταξη σε ρυθ-
µίσεις, την αναβίωση, το µέτρο που έρχεται για τη διαδικασία της
άρσης ακινησίας, που είχαµε ταλαιπωρία και ουρές σε δηµόσιες
οικονοµικές υπηρεσίες και σήµερα µε σχετική διάταξη µπαίνει
ένα τέλος;

Με λίγα λόγια, η Κυβέρνηση αυτή είναι και για τα µικρά, είναι
και για τα µεγάλα. Και φέρνουµε αλλαγές. Και θα φέρουµε και
άλλες αλλαγές. Και επιτρέψτε µου να πω ότι είναι στη σωστή κα-
τεύθυνση, στην κατεύθυνση εκείνη που µας έδωσε την εντολή ο
ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου. Αυτό κάνουµε. Δεν κάνουµε τί-
ποτα διαφορετικό. 

Όσοι έρχεστε, µάλιστα, σε αυτήν την Αίθουσα να µιλήσετε και
κατά της τροπολογίας για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, µάλλον δεν
έχετε δει τι γίνεται στο πεζοδρόµιο, τις ατελείωτες ουρές, την
υποστελέχωση των υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι κάτι που φέραµε
εµείς. Είναι κάτι το οποίο παραλάβαµε από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτές, λοιπόν, τις αδυναµίες και πολλές άλλες καλούµαστε να
επιλύσουµε.

Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ ειδικά στο λαθρεµπόριο καπνι-
κών προϊόντων που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Το 1/4
περίπου των Ελλήνων καπνιστών έχει στραφεί στην αγορά και
την κατανάλωση λαθραίων τσιγάρων. Έρχεται, λοιπόν, αυτό το
νοµοσχέδιο να λύσει επιµέρους θέµατα.

Θα µου επιτρέψετε, όµως, να αναφερθώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συ-

νάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: … µε το σηµερινό νοµο-

σχέδιο στο πλαίσιο εκείνο για να αναβαθµιστεί ουσιαστικά. 
Θα µπορούσε κάποιος να µιλήσει για πάρα πολλά άλλα που

αναφέρθηκαν, όπως για τη θέσπιση του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Επιτηδευµατιών Αλκοολούχων Ποτών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι µε το νοµοθε-
τικό µας έργο καθηµερινά ερχόµαστε να συµπληρώσουµε και να
βελτιώσουµε το ισχύον πλαίσιο, να διορθώσουµε όπου χρειάζε-
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ται, ενώ παράλληλα εισάγουµε νέες ρυθµίσεις. Τίποτα δεν θα
µείνει στο συρτάρι. Παράγουµε έργο και ουσία. Έχουµε συγκε-
κριµένη κατεύθυνση και στόχους και τους υλοποιούµε µέρα µε
τη µέρα. 

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαρι-

στούµε.
Θα ξεκινήσουµε τώρα µε τον κ. Χήτα, που είναι και Κοινοβου-

λευτικός Εκπρόσωπος και ειδικός αγορητής.
Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Νοµίζω ότι έχουµε πει πάρα πολλά

από το πρωί, απλά θα θέλαµε πιο πολύ να τοποθετηθούµε και
στις τροπολογίες. 

Κύριε Υπουργέ -το είπαµε και κατά τη διάρκεια της ηµέρας-
νοµίζω ότι αδικείτε γενικώς τους εαυτούς σας που δεν µας δίνετε
τη δυνατότητα κάποιες τροπολογίες στις οποίες πραγµατικά το
80%-90% έχει πολύ σωστά πράγµατα, να τις υπερψηφίσουµε,
κύριε Βεσυρόπουλε. Δεσµευόµαστε από κάτι και δεν µπορούµε
να τις υπερψηφίσουµε. Ή και το αντίστροφο συµβαίνει, δηλαδή
τροπολογίες οι οποίες είναι αρνητικές έχουν και ένα-δύο καλά
και πάλι µας λένε έξω «καλά, δεν ψηφίσατε τις εκατόν είκοσι δό-
σεις;». Πού να εξηγείς στον κόσµο τώρα για να καταλάβει ότι η
τροπολογία έχει δώδεκα, δεκατέσσερα, δεκαεπτά άρθρα µέσα.
Και δυστυχώς, αυτό είναι και εις βάρος του έργου σας, γιατί δεν
αναδεικνύεται. Δηλαδή, έχει µία τροπολογία το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης την οποία θα θέλαµε να την ψηφίσουµε, για πα-
ράδειγµα, αλλά είναι µέσα τα ΕΛΤΑ, τα οποία ΕΛΤΑ τα κατα-
ψηφίζουµε όπως έρχεται η διάταξη. Θέλω να πω ότι δεν είναι
σωστή η λειτουργία. Δείτε το πραγµατικά µήπως µπορούν να έρ-
χονται χωριστά. Είναι πιο επίπονη διαδικασία και πιο κουραστική
για όλους µας, αλλά νοµίζω ότι είναι και πιο σωστή. 

Αυτό ισχύει, ας πούµε, για την περίπτωση της τροπολογίας
που έχετε µέσα γι’ αυτούς που χάσανε τις προθεσµίες για τις
εκατόν είκοσι δόσεις κ.λπ.. Έχει κάποιες ασάφειες εκεί µε τους
καθηγητές πανεπιστηµίου. Πραγµατικά, δεν µπορούµε να µπλέ-
ξουµε σε αυτές τις καταστάσεις.

Όπως για παράδειγµα, στην υπ’ αριθµόν 621 τροπολογία
έχετε µέσα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Μη βγει προς τα έξω
κάτι λανθασµένο -και καλό είναι να ακουστεί, για να καταγραφεί
στα Πρακτικά και για να γίνει και σαφές-, διότι δεν υπάρχει Έλ-
ληνας που να µη θέλει τις ευεργετικές διατάξεις για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες -για όνοµα του θεού!- και είµαστε µαζί τους και
τους στηρίζουµε. Όµως, όπως είπα και στον κ. Μηταράκη, όταν
υπάρχει άρθρο µέσα που λέει ότι επιτρέπεται να χρησιµοποιούν-
ται στρατόπεδα και δηµόσια κτήρια για τους λαθροµετανάστες,
δεν µπορεί η Ελληνική Λύση να το ψηφίσει αυτό, µε συγχωρείτε
πάρα πολύ. Άρα η ψήφος σε όλη αυτή την τροπολογία γίνεται
«όχι». Είναι κρίµα και άδικο και ούτω καθεξής. 

Για τα ΕΛΤΑ τα είπαµε. Θα πρέπει κάποια στιγµή να γίνει και
µία αυτοκριτική για το πώς φτάσαµε εδώ, κύριε Σπανάκη, που
λέγατε πριν ότι παραλάβατε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν τα
κάνανε καλά, αλλά τα παρουσίασα το πρωί στην οµιλία µου ως
ειδικός αγορητής λέγοντας ότι τα ΕΛΤΑ άρχισαν να καταρρέουν
και να «µπαίνουν µέσα» από το 2007 ουσιαστικά και όχι από το
2015. Άρα θέλω να πω ότι τα κόµµατα τα οποία έχουν κυβερνήσει
τη χώρα αυτή έχουν καταφέρει το εξής αµίµητο, ένα µονοπώλιο
όπως είναι τα Ελληνικά Ταχυδροµεία να µην είναι κερδοφόρα
όταν ο ανταγωνισµός τους, οι εταιρείες ταχυµεταφορών και
έχουν επενδύσει και βγάζουν µια χαρά λεφτά και λόγω του ότι
οι συνθήκες ευνοούν πλέον και όχι µόνο λόγω COVID, αλλά και
ως µια νέα τάση της εποχής, τις on line παραγγελίες και τα
λοιπά. Έχουν γονατίσει, δεν προλαβαίνουν. Και εµείς έχουµε µεί-
νει σ’ αυτό το κοµµάτι πίσω. Αυτά για τις τροπολογίες. 

Για το νοµοσχέδιο, όπως σας είπα κύριοι Υπουργοί το πρωί,
δεν µπορούµε να πούµε ότι πετάµε τη σκούφια µας από τη χαρά,
ότι είναι το ιδανικότερο, αλλά πραγµατικά είναι εθνική υπόθεση
η πάταξη του λαθρεµπορίου και εµείς θα είµαστε θετικοί επί της
αρχής στο νοµοσχέδιο για την πάταξη του λαθρεµπορίου, αν και
κάναµε κάποιες προτάσεις. 

Κύριε Σταϊκούρα και κύριε Βεσυρόπουλε, το έχουµε πει πάρα
πολλές φορές, δείτε το λίγο. Ξέρω ότι δεν θα το κάνετε, αλλά σε

αυτό µε τα τέλη κυκλοφορίας επιµένουµε. Αντί για παράταση
δώστε τη δυνατότητα στους Έλληνες οι οποίοι υποχρεωτικά δεν
µετακινούνται, να γλιτώσουν τρεις ή τέσσερις µήνες -νοµίζω ότι
είναι λογικό- µήπως µπορέσουµε και το καταφέρουµε αν όχι σή-
µερα, στο επόµενο νοµοσχέδιο. Ούτως ή άλλως τροπολογίες
φέρνετε. Υποχρεωτικά είναι κλεισµένοι στα σπίτια τους. Να γλι-
τώσουν τρεις µήνες, δηλαδή να τους ανακουφίσουµε λίγο. Θεω-
ρώ ότι θα το χειροκροτήσουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής, αλλά
και όλοι οι Έλληνες αυτό. Είναι κάτι λογικό. Όχι µόνο, λοιπόν, η
παράταση.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο

τώρα έχει ο κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πλησιάζουν Χριστούγεννα και αυξάνονται οι τροπολογίες. Και

θυµάµαι δύο καθοριστικές ηµεροµηνίες: Μια ηµεροµηνία 23 Δε-
κεµβρίου του 2014, όπου υπήρξε ένας τεράστιος αριθµός τρο-
πολογιών, µιας και είχε κλείσει η κοινοβουλευτική περίοδος λόγω
της διαφαινόµενης µη εκλογής Προέδρου της Δηµοκρατίας και
άλλη µία επί ΣΥΡΙΖΑ που είχε ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. 

Σήµερα, έχουµε ένα νοµοσχέδιο σαράντα άρθρων εκτός από
την έναρξη και τα άρθρα των τροπολογιών είναι σαράντα ένα,
κύριε Πρόεδρε. Και κάνω την πρώτη ερώτηση, την εξής απλή: Ο
τίτλος του νοµοσχεδίου, νοµοτεχνικά τουλάχιστον, δεν έπρεπε
να έχει αλλάξει; Είναι δυνατόν να παραµένει ο ίδιος τίτλος µε σα-
ράντα ένα πρόσθετα άρθρα στα σαράντα, που ρυθµίζουν µάλι-
στα σηµαντικά θέµατα; Εκείνο που λέγανε «και λοιπές διατάξεις»
παλιά, είδαµε ότι ήταν λάθος γλωσσικό και το κάναµε «και άλλες
διατάξεις». Ούτε καν αυτό «το άλλες διατάξεις» δεν προστέθηκε. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αφού δεν
έχω µιλήσει ακόµη. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Γι’ αυτό σας τα λέω πριν µιλή-
σετε, κύριε Σταϊκούρα, για να τα λάβετε υπ’ όψιν σας και να διορ-
θώσετε τα λάθη σας. Και προσωπικά, όπως είπα, το Υπουργείο
Οικονοµικών, ορισµένες φορές, ελάχιστες, µας ακούει. Άλλοι
Υπουργοί είναι που δεν ακούνε τίποτα και ποτέ. 

Για το νοµοσχέδιο και για να είµαστε ξεκάθαροι, από τότε που
πήρα τον λόγο στην πρώτη συνεδρίαση στο πρώτο λεπτό είπα -
και µάλιστα όλοι είπαν: καλά, άλλη φορά επιφυλάσσεστε, άλλα
κόµµατα επιφυλάσσονται κ.λπ.- ότι και µόνο για τον στόχο του
νοµοσχεδίου λέω «ναι» επί της αρχής. Τώρα σας λέω ότι ψηφί-
ζουµε όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου, όλα, χωρίς καµµία εξαί-
ρεση. Μετά και τη βελτίωση που έκανε αποδεκτή ο Υπουργός για
τα φορολογικά και το µείωσε σε πέντε από τα έξι χρόνια, ψηφί-
ζουµε και αυτή τη διάταξη.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Από τα επτά χρόνια.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Από τα επτά χρόνια το µείωσε
στα πέντε. Συγγνώµη. Ψηφίζουµε, λοιπόν, και αυτή τη διάταξη. 

Για την ουσία του νοµοσχεδίου, ζητήσαµε επιχειρησιακό σχέ-
διο µε συγκεκριµένους στόχους και χρονικά ορόσηµα και ελπί-
ζουµε ότι το επόµενο διάστηµα θα το καταθέσει ο Υπουργός. 

Από τις τροπολογίες, ψηφίζουµε και την τροπολογία του
Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διατίµηση και τις δύο τροπολογίες
του Υπουργείου Οικονοµικών, που η µία έχει δεκαεπτά άρθρα
και η άλλη έντεκα, διότι η µεγάλη πλειοψηφία των άρθρων µάς
βρίσκει σύµφωνους. Υπάρχουν ορισµένες παρατηρήσεις και βελ-
τιώσεις που µπορούσαν να γίνουν σε επιµέρους άρθρα, αλλά µε
τη διαδικασία που ακολουθείται -και πρέπει επιτέλους η Διά-
σκεψη των Προέδρων να αποφασίσει να την αλλάξει- δεν µπο-
ρούµε να ξεχωρίσουµε παραγράφους σε άρθρα.

Τι εννοώ λέγοντας «µε τη διαδικασία» κύριε Πρόεδρε; Τα
άρθρα των τροπολογιών πρέπει να µπαίνουν χωριστά σε διαδι-
κασία ψήφισης. Δεν νοείται τα δεκαεπτά άρθρα να µπαίνουν σε
διαδικασία µε µία ψήφο. Αν είναι δυνατόν! Αυτό είναι ισοπέδωση
της διαδικασίας. Θα το θέσω για άλλη µια φορά αύριο στη Διά-
σκεψη των Προέδρων. 

Και τις τρεις τροπολογίες, λοιπόν, δύο του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και µία του Ανάπτυξης, τις ψηφίζουµε. Μέχρι τώρα είναι
σαράντα και εκτός από τα δώδεκα άρθρα της τροπολογίας του
Ψηφιακής Πολιτικής που ήρθε να ανατρέψει το καλό κλίµα που
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είχε διαµορφωθεί στην Αίθουσα για µια συνεννόηση και ένα
ισχυρό µήνυµα πολιτικής βούλησης για να υπάρξει πάταξη του
λαθρεµπορίου. Ήρθε να το ανατρέψει αυτό το κλίµα µια τροπο-
λογία η οποία περιλαµβάνει διατάξεις που είναι πιστή αντιγραφή
ενός νόµου πριν έναν χρόνο και µάλιστα λέγοντάς µας ο Υπουρ-
γός «µα, είναι στο «παρά ένα» τα ΕΛΤΑ!». Καλά, και έναν χρόνο
δεν ήξερες να αντιγράψεις τον κ. Χατζηδάκη; Είναι πιστή αντι-
γραφή. Πρέπει να καταβληθούν και δικαιώµατα στο νοµοσχέδιο
για τη ΔΕΗ! Διαφωνούµε απόλυτα µε το να νοµοθετεί την προ-
ετοιµασία της ιδιωτικοποίησης χωρίς να έχει παρουσιάσει το σχέ-
διο. 

Εµείς ζητάµε να έρθει στη Βουλή το σχέδιο, στις αρµόδιες επι-
τροπές, ένα σχέδιο ανάπτυξης των ΕΛΤΑ…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συ-
νάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρό-
εδρε. 

…που θα διασφαλίζει την ανάπτυξή του µε ποιοτικές υπηρε-
σίες, µε ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης όλης της χώρας και διασφά-
λισης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

Για τον λόγο αυτό, καταψηφίζουµε αυτήν την τροπολογία «λα-
θροχειρία», όπως την ονόµασα του κ. Πιερρακάκη, ο οποίος δεν
έχει βάλει καµµία πενιά πάνω σε αυτήν, παρά µόνο την αντικα-
τάσταση του τίτλου ΔΕΗ µε τον τίτλο ΕΛΤΑ, δυστυχώς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαρι-
στούµε, κύριε συνάδελφε. Έχετε φτάσει στα έξι λεπτά. Έχετε να
πείτε κάτι ακόµη;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρα-

καλώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλεξιάδης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απευθύνοµαι κυρίως στο Προεδρείο, διότι η Κυβέρνηση σή-

µερα έκανε µια βασική πολιτική επιλογή, η οποία θα σας βαρύνει,
κύριε Σταϊκούρα και κύριε Βεσυρόπουλε, µε την έννοια ότι αρ-
νηθήκατε τον πολιτικό διάλογο. 

Είχατε ευκαιρία ως ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών να
φέρετε εδώ ένα νοµοσχέδιο για το σοβαρό ζήτηµα του λαθρεµ-
πορίου και να ψηφιστεί οµόφωνα από το ελληνικό Κοινοβούλιο
ή τουλάχιστον µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία. Για να εξυπηρετή-
σετε µικροκοµµατικές και άλλες σκοπιµότητες, αυτό το πετάξατε
στα σκουπίδια. Στέλνετε λάθος µήνυµα και έχετε µεγάλη ευθύνη,
ευθύνη και προσωπική και πολιτική. Και το λέω αυτό λόγω της
προϋπηρεσίας στην πολιτική µας αυτή αντιπαράθεση. Διότι να
θυµίσω –αν θέλετε- τι έλεγαν δύο Βουλευτές της αντιπολίτευσης
όταν ήµουν εγώ στα υπουργικά έδρανα και αυτοί κάτω και µας
κατηγορούσαν για διάφορα πράγµατα. 

Σε ό,τι αφορά, όµως, κύριε Πρόεδρε, στη λειτουργία της Βου-
λής, µας έφεραν ένα νοµοσχέδιο σαράντα σελίδων και συζητή-
σαµε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Καλέσαµε φορείς
κ.λπ.. Και σήµερα, έχουµε τροπολογία 598, δώδεκα άρθρα,
ογδόντα τρεις σελίδες, τροπολογία 600, ένα άρθρο και δεκαοκτώ
σελίδες, τροπολογία 620, δεκαεπτά άρθρα, εκατόν δεκαέξι σε-
λίδες, τροπολογία 621, έντεκα άρθρα, εξήντα σελίδες. Έχουµε
σαράντα ένα άρθρα, όπως είπε και ο έτερος Καππαδόκης, και
τριακόσιες πενήντα σελίδες, περίπου. Είναι αυτό διαδικασία Κοι-
νοβουλίου; Αυτό είναι άρνηση πολιτικού διαλόγου. Και στην πο-
λιτική η άρνηση πολιτικού διαλόγου ένα πράγµα δείχνει, πολιτική
αδυναµία. 

Εµείς δεν χαιρόµαστε γι’ αυτό, γιατί επιλέξατε αυτήν την πο-
λιτική σύγκρουση, από την οποία χαµένοι βγαίνετε σε ένα κρί-
σιµο θέµα για τα οικονοµικά του κράτους και για την ανταγωνι-
στικότητα.

Και µια τελευταία λέξη πάλι προς το Προεδρείο της Βουλής.
Μας έφεραν ένα νοµοσχέδιο και ακούσαµε εδώ δοξασίες, το

πόσο τέλειο ήταν και το πόσο οργανωµένο ήταν και το πόσο
είχαν προετοιµαστεί και διάφορα τέτοια. Και αν διαβάσει κάποιος
µέσα στις τροπολογίες που µας έφεραν, στην τροπολογία µε
αριθµό 620 υπάρχουν διατάξεις που τροποποιούν διατάξεις που
έχουν σχέση µε το λαθρεµπόριο. Δηλαδή, συζητάγαµε τόσες
ηµέρες, σας είπαµε από την πρώτη ηµέρα «φέρτε τις τροπολο-

γίες να ξέρουµε και να κουβεντιάσουµε στην επιτροπή» και µέχρι
να τελειώσει η επιτροπή δεν φέρατε καµµία τροπολογία και
τώρα, φέρνετε όλες αυτές τις τροπολογίες. Μερικές από αυτές,
βεβαίως, και λύνουν προβλήµατα και είναι θετικές. 

Αλλά εδώ κάνετε και το άλλο κοινοβουλευτικό ατόπηµα. Από
την πρώτη ηµέρα τα κόµµατα που έχουµε καταθέσει τροπολο-
γίες και λύνουν προβλήµατα -που ακόµα και δικοί σας φορείς
λένε ότι πρέπει να απαντήσετε- δεν απαντάτε ως προς το τι θα
κάνετε. Δεν απαντάτε ούτε τι θα κάνετε. 

Εγώ θα φτάσω ακόµα και σε αυτό το σηµείο εκτός πολιτικής
γραµµής ΣΥΡΙΖΑ. Θα υιοθετήσετε την τροπολογία των Βουλευ-
τών της Νέας Δηµοκρατίας, που λύνει ένα πρόβληµα; Μπορεί να
δεχθώ κριτική από το κόµµα µου, αλλά, προκειµένου να λύσω
ένα πρόβληµα, βάζω το όφελος της κοινωνίας πάνω από το κοµ-
µατικό όφελος. Ούτε γι’ αυτό δεν απαντάτε. 

Καταλαβαίνω την πολιτική σας αµηχανία. Καταλαβαίνω και
έναν πολιτικό ορίζοντα που βλέπετε ότι έρχεται και οι ποδηλα-
τόδροµοι δεν το λύνουν αυτό το ζήτηµα. Επιτέλους, όµως, απο-
φασίστε, πώς θα λειτουργείτε σαν Κυβέρνηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Αναστασιάδης και µετά ο Υπουργός και κλείνει η διαδι-
κασία.

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω µερικές επισηµάνσεις από τη συζήτηση που πα-

ρακολούθησα όλη µέρα.
Πρώτα-πρώτα, θέλω να απαντήσω στον Πρόεδρο της Ελληνι-

κής Λύσης, τον κ. Βελόπουλο, που το πρωί αναφέρθηκε σε ένα
θέµα, νοµίζω, θέλοντας να δηµιουργήσει εντυπώσεις. Αναφέρο-
µαι στο άρθρο 23 και το µπόνους που δίνεται σε όσους βοηθούν
στη διαλεύκανση του λαθρεµπορίου και σε όσους ασκούν τον
έλεγχο για να διαλευκάνουν το λαθρεµπόριο. 

Λέχθηκε ότι αυτό γίνεται και στους φορολογικούς ελέγχους.
Μάλλον τονίστηκε ότι µόνο γι’ αυτό, ότι οι υπάλληλοι θα πηγαί-
νουν –συγκεκριµένα, αναφέρθηκε σε πιτσαρία- και θα εκβιάζουν
παραβιάσεις, για να εκβιάζουν και να τροµοκρατήσουν τους πο-
λίτες ή τους επιχειρηµατίες. Δεν είναι έτσι. Δεν αφορά φορολο-
γικούς ελέγχους το µπόνους. 

Το µπόνους αφορά µόνο όσους διευκολύνουν τη διαλεύκανση
της λαθρεµπορίας και όσους ασκούν, τους τελωνειακούς υπαλ-
λήλους και την τελωνειακή υπηρεσία και κανέναν άλλον. Είναι
ίσως µία παρανόηση, αλλά δίνεται ένα λάθος µήνυµα στην κοι-
νωνία. Και εν τοιαύτη περιπτώσει, πριν αναφερθεί σ’ αυτό θα
έπρεπε να ρωτήσει τους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους
υπάλληλους άλλων διωκτικών αρχών κάτω από ποιες συνθήκες,
ποιους κινδύνους και ποιες δυσκολίες γίνονται οι έλεγχοι αυτοί.
Διότι έχουν να αντιµετωπίσουν αδίστακτα κυκλώµατα.

Έχουν αναφερθεί συνάδελφοι –ο κ. Λοβέρδος, νοµίζω, αλλά
και άλλοι- στις εισπράξεις του 2019, ότι καταλογίστηκαν πολλά
πρόστιµα, αλλά εισπράχθηκαν λίγα. Πρέπει να γνωρίζετε -και
εσείς το γνωρίζετε, κύριε Αλεξιάδη- ότι µετά τον καταλογισµό οι
παραβάτες προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια. Και αυτό
είναι µία µακροχρόνια διαδικασία. Άρα, ο καταλογισµός µε την
είσπραξη θα έχει πάντα αυτήν τη διαφορά, διότι δεν εισπράττον-
ται άµεσα τα πρόστιµα. 

Αναφέρθηκαν και κάποιοι στη µεγάλη διαφορά ειδικού φόρου
κατανάλωσης που υπάρχει και έλκει τους παραβάτες. Πράγµατι
είναι έτσι. Όµως, προσέξτε, είχα πει και στην τοποθέτησή µου,
ότι οι λαθρέµποροι βρίσκουν νέους τρόπους για να εξαπατήσουν
τις αρχές. Με τον αυξηµένο φόρο κατανάλωσης, που επιβλήθηκε
τα τελευταία χρόνια στο πετρέλαιο θέρµανσης -και καλώς µε το
µπόνους ευνοούνται οι αδύναµες κοινωνικές οµάδες- πολλοί κά-
τοχοι επιχειρήσεων που καταναλώνουν πετρέλαιο κίνησης για τις
ανάγκες της επιχείρησής τους καταναλώνουν και για τη θέρ-
µανσή της κατοικίας τους, της πισίνας τους, επίσης, πετρέλαιο
κίνησης. Διότι συµψηφίζουν τον αναλογούντα φόρο προστιθέµε-
νης αξίας, τον δικαιολογούν ως δαπάνη και ως έξοδο της επιχεί-
ρησής τους. Βεβαίως, σε πολλές περιπτώσεις έχουν και επιστρο-
φή 125 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Άρα, αυτό που αναφέρω τώρα δι-
καιολογεί και τη νοµοθέτηση, διότι πάντα εφευρίσκονται νέοι µέ-
θοδοι λαθρεµπορίας.

Τώρα, όσον αφορά την αναγκαιότητα των τροπολογιών, νο-
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µίζω ότι αυτή τονίστηκε. Άκουσα ότι οι περισσότεροι συµφωνείτε,
άσχετα αν τις ψηφίζετε ή όχι. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Οι περισ-
σότεροι αναγνωρίζετε την αναγκαιότητα των τροπολογιών. Δεν
αναφέροµαι περισσότερο σε αυτό.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συµµε-
τείχαν στη σηµερινή συνεδρίαση, γιατί παρά τις διαφορές έγινε
µία πολύ καλή συνεδρίαση σε πολιτισµένα πλαίσια, στο πλαίσιο
της πολιτικής µε έναν πολιτισµένο διάλογο. Και να χαιρετίσω και
τα κόµµατα που υπερψηφίζουν το νοµοσχέδιο και δίνουν µία ευ-
ρεία πλειοψηφία, αλλά και όλα τα κόµµατα. Και τα κόµµατα που
καταψηφίζουν το νοµοσχέδιο δέχονται την αναγκαιότητά του.
Και να ευχηθώ την επόµενη φορά που θα συζητάµε τα αποτελέ-
σµατα από το λαθρεµπόριο και την εφαρµογή αυτού του νόµου,
κύριε Υπουργέ, να είναι ακόµη καλύτερα και ακόµη περισσότερα.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαρι-

στώ.

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαρι-

στώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω από τα γενικά. Έχουµε τέσσερις υπουργικές τρο-

πολογίες στο νοµοσχέδιο. Συνεπώς, θα συµπληρωθούν και οι λέ-
ξεις «και άλλες διατάξεις», έχουµε τέσσερις υπουργικές τροπο-
λογίες µεγέθους σαράντα σελίδων και όχι τριακοσίων πενήντα. 

Το πραγµατικό νοµοθετικό κείµενο είναι σαράντα σελίδες.
Όλα τα άλλα είναι τα συνοδά κείµενα. Ορθώς έχει επιλέξει η ση-
µερινή Κυβέρνηση να ακολουθεί αυτήν τη διαδικασία για λόγους
διαφάνειας. Για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις.

Καταθέτω στα Πρακτικά µια τελευταία νοµοτεχνική βελτίωση.
Αναρίθµηση είναι.

(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊ-
κούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτε-
χνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πράγµατι
δεν γίνεται δεκτή καµµία βουλευτική τροπολογία. Οφείλω, όµως,
να οµολογήσω ότι η βουλευτική τροπολογία που κατέθεσαν ο κ.
Σπανάκης, ο κ. Παππάς, ο κ. Μπαραλιάκος και άλλοι -αυτά τα
τρία ονόµατα βλέπω εγώ εδώ- θα αξιολογηθεί από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, από τον αρµόδιο Υφυ-
πουργό, και αν υλοποιείται τεχνικά από την ΑΑΔΕ, θα προχωρή-
σουµε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι
δρα γρήγορα, αποτελεσµατικά και αποφασιστικά για να περιο-
ρίσει όσο είναι εφικτό τις επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης.
Συνεχίζει να δρα µε µεθοδικότητα και υπευθυνότητα. Αυτό ανα-
γνωρίζεται -κύριε συνάδελφε, που µιλήσατε για πολιτική αδυνα-
µία- εντός και εκτός Ελλάδος. Αναγνωρίζεται από τους εταίρους,
από την προχθεσινή ανακοίνωση του Eurogroup. Αναγνωρίζεται
από τους θεσµούς, όγδοο έκτης αξιολόγησης. Αναγνωρίζεται
από τους επενδυτές. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα αυξάνουν
τις επενδύσεις τους και τις θέσεις τους στην Ελλάδα, στη χώρα,
στην ελληνική οικονοµία. Αναγνωρίζεται από τις αγορές. Σήµερα
βγήκαµε µε πολύ πιο αρνητικά επιτόκια σε έντοκα γραµµάτια.
Αναγνωρίζεται από τους οίκους αξιολόγησης, αναβάθµιση από
τη «MOODY’S» µέσα στην υγειονοµική κρίση. Και φυσικά πρωτί-
στως αναγνωρίζεται από την ελληνική κοινωνία. Αυτό µάλλον ενι-
σχύει την πολιτική δύναµη της Κυβέρνησης και δείχνει την
πολιτική αδυναµία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. 

Παράλληλα, όµως, είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν ανα-
στέλλει τον µεταρρυθµιστικό σχεδιασµό της. Ξετυλίγει το νοµο-
θετικό της έργο µε στόχο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για
ταχεία ανάταξη αρχικά και βιώσιµη ανάπτυξη µεταγενέστερα της
ελληνικής οικονοµίας. Αυτόν τον δρόµο ακολουθεί και σ’ αυτό το
µονοπάτι θα συνεχίσει να βαδίζει. Αυτό επιβεβαιώνεται πράγµατι
και στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, αλλά και στις τροπολογίες
αυτού.

Θα µου επιτρέψετε να αναδείξω τέσσερις πτυχές που δείχνουν
την ολιστική προσέγγιση και την προσήλωση στην υλοποίηση
διαρθρωτικών αλλαγών. Πρώτη πτυχή: Για πρώτη φορά αντιµε-
τωπίζεται συστηµατικά και ολιστικά το ζήτηµα του λαθρεµπορίου
καυσίµων, τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών. Εκσυγχρονίζεται
το νοµοθετικό πλαίσιο, ενδυναµώνεται ο επιχειρησιακός συντο-
νισµός των υπηρεσιών, ενισχύονται οι αρµόδιες διωκτικές αρχές
και εισάγεται µια δέσµη νέων µέτρων και αυστηρών κυρώσεων.
Όλα αυτά, ξέρετε, -γιατί άκουσα και κάποιον Αρχηγό κόµµατος
της Αντιπολίτευσης να µέµφεται- τα υλοποιεί η ελληνική δηµόσια
διοίκηση, συµπατριώτες µας, συµπολίτες µας δηµόσιοι υπάλλη-
λοι και λειτουργοί.

Και επειδή έγινε αναφορά και σε άλλα ζητήµατα, η Ελλάδα
είναι µέλος του ΟΟΣΑ και συµµετέχει σε συζητήσεις και σε απο-
φάσεις που θέλουµε να ληφθούν για τη φορολόγηση της ψηφια-
κής οικονοµίας που αναµένονται το 2021. Υπάρχει πολιτική
δέσµευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το ECOFIN να αναµένουµε
τις αποφάσεις του ΟΟΣΑ. Aν δεν υπάρξουν, τότε θα προχωρή-
σουµε σε κοινοτική λύση το 2021. Μονοµερείς ενέργειες, όµως,
δεν προσφέρουν κάτι. 

Ειδικότερα, µε διατάξεις του σχεδίου νόµου αναβαθµίζεται το
υφιστάµενο συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο και επεκτείνονται
οι αρµοδιότητές του σε προϊόντα φόρου κατανάλωσης όπως
είναι ο καφές και τα καπνικά. Θεσπίζονται ηλεκτρονικά συστή-
µατα παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας των αλκοο-
λούχων ποτών. 

Δηµιουργείται νέο ηλεκτρονικό µητρώο για την απογραφή των
δεξαµενών αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων.
Αυστηροποιούνται τα διοικητικά µέτρα που λαµβάνονται σε πε-
ρίπτωση νοθείας καυσίµων. Θεσπίζεται ένα ολοκληρωµένο σύ-
στηµα παρακολούθησης και ελέγχου των υγραερίων µε την
επέκταση του συστήµατος εισροών - εκροών σε όλες τις εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσής τους. Επικαιροποιείται το πλαίσιο φο-
ρολογικής σήµανσης υγρών καυσίµων και υγραερίων µε τη
θέσπιση χρήσης µοριακού συστήµατος ιχνηθέτησης και στα εν
λόγω προϊόντα. Εισάγονται αυστηρές χρηµατικές κυρώσεις για
παραβάσεις των υποχρεώσεων περί εγκατάστασης συστηµάτων
εντοπισµού γεωγραφικής θέσης, τα GPS δηλαδή, σε βυτιοφόρα

οχήµατα και πλωτά εφοδιαστικά µέσα, τα σλέπια δηλαδή.
Ενισχύονται, πέραν των υφιστάµενων, και άλλες κρίσιµες δρα-

στηριότητες που ασκούνται κατόπιν αδειοδότησης στο πλαίσιο
της εφοδιαστικής αλυσίδας των καπνικών προϊόντων. Προβλέ-
πεται η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα του εθνικού κεν-
τρικού µητρώου εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιοµηχα-
νοποιηµένων καπνών µε το πληροφοριακό σύστηµα του µη-
τρώου ιχνηλασιµότητας καπνικών προϊόντων. Βελτιώνεται το θε-
σµικό πλαίσιο σχετικά µε τα µέτρα δέουσας επιµέλειας των
εταιρειών καπνικών προϊόντων. Αυστηροποιείται το πλαίσιο των
προβλεπόµενων ποινών φυλάκισης και κάθειρξης για το αδίκηµα
της λαθρεµπορίας και τέλος κυρώνεται το διεθνές πρωτόκολλο
για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού
της σύµβασης - πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για
τον έλεγχο του καπνού, οι προβλέψεις του οποίο αποτελούν τη
βάση για την διακρατική συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας στον κρίσιµο τοµέα του ελέγχου για τον εντοπισµό του
παράνοµου εµπορίου καπνικών προϊόντων και την περιστολή της
λαθρεµπορίας. 

Συνεπώς, ένας µεγάλος όγκος του νοµοθετικού πονήµατος κα-
λύπτει µια σηµαντική ουσιαστική διαρθρωτική αλλαγή, µεταρ-
ρύθµιση που είχε ανάγκη η χώρα και χαίροµαι που τα περισσό-
τερα κόµµατα της Αντιπολίτευσης αγκάλιασαν την πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης. 

Δεύτερη πτυχή, για να δούµε αν παραµένουµε προσηλωµένοι
στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη η χώρα: Παρέ-
χονται κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών φορολογούµε-
νων στην Ελλάδα. Για να δούµε λίγο την τριχορδία που δηµιουρ-
γήθηκε. Η αρχή πότε έγινε; Έγινε πριν ακριβώς από έναν χρόνο
µε την ψήφιση του ν.4646/2019, νόµος που εισήγαγε τότε τον
θεσµό του διαµένοντος µη κατοίκου, µε στόχο την προσέλκυση
αλλοδαπών φορολογικών κατοίκων οι οποίοι πραγµατοποιούν
σηµαντικές επενδύσεις στη χώρα µας, επωφελούµενοι από εναλ-
λακτικό καθεστώς φορολόγησης του παγκόσµιου εισοδήµατός
τους. 

Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα, γιατί εικάζω ότι θέλετε ενη-
µέρωση επ’ αυτού και πάντοτε το Υπουργείο Οικονοµικών δίνει
ό,τι στοιχεία έχει και ζητάτε, ότι ολοκληρώθηκε µέσα στην παν-
δηµία η αποδοχή είκοσι αιτήσεων µε τα πρόσθετα µέλη. Με όλα
τα µέλη της οικογένειας, οι αιτήσεις φτάνουν τις είκοσι επτά κυ-
ρίως από το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ελβετία, αλλά και από τις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, την Αυστραλία, τα Ηνωµένα Αρα-
βικά Εµιράτα και τη Ρωσία. 

Κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό δηµόσιο εισέπραξε µόνο από
αυτήν την πρωτοβουλία περίπου 2 εκατοµµύρια ευρώ από τις
επενδύσεις που αυτοί πραγµατοποίησαν στη χώρα και έχω εδώ
-αλλά προφανώς δεν µπορώ να το καταθέσω στα Πρακτικά, γιατί
υπάρχουν και τα ονόµατα- ακριβώς τους είκοσι αυτούς επενδυ-
τές και το πόσα χρήµατα επένδυσαν στη χώρα το προηγούµενο
χρονικό διάστηµα. 

Δεν µείναµε όµως µόνο εκεί. Ακολούθησε η ψήφιση του ν.
4714/2020 πριν από µόλις ορισµένους µήνες, νόµος που επέ-
κτεινε την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήµατος πού τώρα; Σε
συνταξιούχους του εξωτερικού οι οποίοι µεταφέρουν τη φορο-
λογική κατοικία στην πατρίδα µας. Παρά την πολύ πρόσφατη νο-
µοθέτηση, έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η αποδοχή
επτά αιτήσεων. Το ενδιαφέρον είναι έντονο και σύντοµα εκτιµά-
ται ότι θα ακολουθήσει πολύ µεγάλος αριθµός νέων αιτήσεων.
Θεωρώ από τα στοιχεία που έχουµε στην κατοχή µας ότι θα είναι
αρκετές δεκάδες ή και εκατοντάδες το επόµενο χρονικό διά-
στηµα. 

Σήµερα κλείνουµε την τριχορδία των σχετικών νοµοθετικών
παρεµβάσεων και προχωράµε στη θέσπιση φορολογικών κινή-
τρων για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζόµενων και αυτοα-
πασχολούµενων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στη
διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, ώστε αυτοί να µεταφέρουν τη
φορολογική κατοικία και να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά
στην Ελλάδα το 2021.

Κύριοι συνάδελφοι, ξέρω ότι συζητούσατε για τα άρθρα και
για τη στάση του κόµµατός σας, απλά θα ήθελα να πάρετε από
τα Πρακτικά -γιατί ξέρω ότι πάντα σας ενδιαφέρει- την αποτύ-
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πωση του πώς πήγαν τα κίνητρα για φορολογική κατοικία στους
δύο νόµους που ήδη ψηφίσαµε. Κατέθεσα συγκεκριµένους αριθ-
µούς, για το πόσες αιτήσεις έγιναν δεκτές τον τελευταίο χρόνο.

Στην τρίτη ενότητα, που ψηφίζουµε σήµερα, δίνουµε κίνητρα,
όπως είναι η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος και από την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήµατος που θα
αποκτούν στην Ελλάδα, κίνητρα τα οποία χορηγούνται σε όλους
ανεξαιρέτως τους εργαζόµενους που µετοικούν στη χώρα µας,
δίχως να τίθενται περιορισµοί όπως σε άλλες χώρες, όπως είναι
η διάκριση, η αναφορά σε εξειδικευµένα στελέχη ή όχι, στα προ-
σόντα αυτών των εργαζοµένων ή στο ύψος του εισοδήµατος που
αυτοί αποκτούν στη χώρα µας.

Αποδεικνύεται έτσι ότι η Κυβέρνηση εργάζεται µε µεθοδικό-
τητα, σοβαρότητα και διορατικότητα προκειµένου να προσελκύ-
σει επενδυτές, συνταξιούχους, εργαζόµενους, ανθρώπινο κεφά-
λαιο -το τονίζω, ανθρώπινο κεφάλαιο- στη χώρα µας. Άρα, νάτος
ο δεύτερος πυλώνας σηµαντικών µεταρρυθµιστικών πρωτοβου-
λιών της Κυβέρνησης, όπως ξεδιπλώνονται και στο υπό συζή-
τηση σχέδιο νόµου. 

Πάµε στον τρίτο πυλώνα. Ο τρίτος πυλώνας, η τρίτη πτυχή
είναι ότι καταθέτουµε και υλοποιούµε ένα ολοκληρωµένο πλάνο
µετασχηµατισµού των Ελληνικών Ταχυδροµείων. Και ξέρετε,
αυτή η Κυβέρνηση δεν κουκουλώνει τα προβλήµατα ούτε τα µε-
τακυλύει για το µέλλον. Το ίδιο πράξαµε για την ΕΛΒΟ, για τα
ναυπηγεία Σκαραµαγκά, για τη «ΛΑΡΚΟ», για την ΕΑΒ, σήµερα
για τα ΕΛΤΑ. Δεν θα κουκουλώσουµε τα προβλήµατα που βρή-
καµε, αλλά θα µιλάµε και µε τη γλώσσα της αλήθειας. 

Αλήθεια, τα Ελληνικά Ταχυδροµεία πού ανήκουν; Τα Ελληνικά
Ταχυδροµεία από το 2018 ανήκουν στο Υπερταµείο Αποκρατικο-
ποιήσεων. Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία πέρασαν στο Υπερταµείο
Αποκρατικοποιήσεων από την προηγούµενη κυβέρνηση. Γιατί
άκουσα κάποιους συναδέλφους να λένε κάπως διαφορετικά τα
πράγµατα. Από το 2018 ανήκουν στο Υπερταµείο Αποκρατικο-
ποιήσεων. 

Επίσης, να θυµίσω κάτι ακόµα, γιατί άκουσα κάποιους συνα-
δέλφους να λένε «µην τυχόν και κλείσετε κανένα κατάστηµα στα
ΕΛΤΑ». Έχω εδώ την εικόνα του τι έγινε τα προηγούµενα χρόνια.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 2001 µέχρι το 2019 τα
ΕΛΤΑ ανέστειλαν τη λειτουργία σε διακόσια εβδοµήντα καταστή-
µατα. Την περίοδο 2015- 2019 ανεστάλη η λειτουργία σε εβδο-
µήντα πέντε καταστήµατα. Και για να βγάλω το 2019 -γιατί δεν
είναι η περίοδος όλη του ΣΥΡΙΖΑ- την περίοδο 2015 έως 2018
ανεστάλη η λειτουργία σε πάνω από πενήντα. Και έρχεται σή-
µερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εδώ και λέει «µην τυχόν και
κλείσετε κάποιο κατάστηµα των ΕΛΤΑ»! 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Με ταµπέλα ΕΛΤΑ, κύριε Υπουργέ; Με ταµ-
πέλα ΕΛΤΑ ή shop in a shop;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είµαι
πάντα πλήρης στις απαντήσεις µου. 

Είκοσι από αυτά στην περιφέρεια επαναλειτούργησαν ως πρα-
κτορεία, δηλαδή σε ιδιώτη. Και έχω εδώ την κατάσταση από το
2015 τι κατάστηµα έκλεισε σε κάθε περιοχή. Συνεπώς, ας αφή-
σουµε στην άκρη τους λαϊκισµούς, όταν και η προηγούµενη κυ-
βέρνηση έκλεινε συστηµατικά υποκαταστήµατα των ΕΛΤΑ. 

Τι πλάνο έχουµε εµείς; Έχουµε ένα πλάνο για να διασωθούν
τα ΕΛΤΑ, να ανακάµψουν, να επιστρέψουν σε λειτουργική κερ-
δοφορία, να εκσυγχρονιστούν, να αναπτύξουν νέα προϊόντα και
υπηρεσίες, να συνεχίσουν να εκτελούν το έργο τους, έργο όµως
µε όρους οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής αν-
ταποδοτικότητας. 

Αυτό το πλάνο µετασχηµατισµού έγινε δεκτό από τη διοίκηση
του Υπερταµείου. Την προηγούµενη εβδοµάδα, στις 27 Νοεµ-
βρίου -που από όσο γνωρίζω η διοίκηση του Υπερταµείου δεν το-
ποθετήθηκε από τη σηµερινή Κυβέρνηση, είναι από την προη-
γούµενη κυβέρνηση- αυτό το πλάνο µετασχηµατισµού έγινε οµο-
φώνως δεκτό, αφού είχε προηγηθεί η εισήγηση από το διοικητικό
συµβούλιο των ΕΛΤΑ και αφού ακολούθησε, µετά το διοικητικό
συµβούλιο της ΕΕΣΥΠ, το εποπτικό συµβούλιο της ΕΕΣΥΠ, που
οµοίως αντέδρασε θετικά στο πλάνο µετασχηµατισµού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση στην οποία παρα-
λάβαµε τα ΕΛΤΑ ήταν τραγική. Επιδεινώθηκε µε την υγειονοµική

κρίση, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει, µαζί µε τις χρόνιες πα-
θογένειες -χρόνιες παθογένειες, δεν δηµιουργήθηκαν όλες τα
τελευταία χρόνια- αδυναµία συνέχισης λειτουργίας. 

Βασικοί λόγοι; Η δραµατική συρρίκνωση της ταχυδροµικής
αγοράς χωρίς να αντισταθµιστεί από άλλες δραστηριότητες, η
δαπανηρή εξυπηρέτηση της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και οι
µερικές και καθυστερηµένες πληρωµές της, το υψηλό µισθολο-
γικό κόστος, το οποίο καλύπτει -το άκουσα από τον συνάδελφο-
το 67% των εσόδων της εταιρείας, η µη λήψη επί µακρόν διορ-
θωτικών µέτρων, η έλλειψη κεφαλαίων για επενδύσεις, για αυτο-
µατοποίηση, για ψηφιοποίηση, οι απαρχαιωµένες υποδοµές, τα
ανεπαρκή συστήµατα. 

Το αποτέλεσµα όλων αυτών; Μεγάλη µείωση εσόδων την τε-
λευταία πενταετία, αρνητική λειτουργική κερδοφορία και υψηλά
ταµειακά ελλείµµατα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον την τε-
λευταία πενταετία. 

Συνεπώς, τα ΕΛΤΑ είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστούν, γιατί
επιτελούν σηµαντικό έργο. Αποτελούν βασική υποδοµή του κρά-
τους, συνιστούν σηµαντικό εφεδρικό δίκτυο επικοινωνίας, η αξία
του οποίου αναδείχθηκε µε την πανδηµία. Διασφαλίζουν, ως φο-
ρέας της καθολικής υπηρεσίας, την εξυπηρέτηση όλων των πε-
ριοχών της χώρας, ιδιαίτερα της περιφέρειας. Είναι το κύριο
σηµείο εξυπηρέτησης χιλιάδων πολιτών, όπως ακούστηκε, για να
πληρώσουν λογαριασµούς, να στείλουν και να λάβουν χρήµατα,
αλληλογραφία, δέµατα. 

Η Κυβέρνηση, µε αυτές τις προτεραιότητες και στο πλαίσιο
εξεύρεσης βιώσιµης και µακρόπνοης λύσης στο πρόβληµα που
κληρονόµησε, ανέθεσε στα ΕΛΤΑ σε συνεργασία µε την Ελληνική
Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας ως µετόχου -µίλησα προ-
ηγουµένως- τόσο την άµεση λήψη δραστικών µέτρων, όσο και
την προετοιµασία ενός µελετηµένου και κοστολογηµένου πλά-
νου µετασχηµατισµού στη βάση των βέλτιστων πρακτικών της
Ευρώπης και των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας. Ο
αρµόδιος Υπουργός κ. Πιερρακάκης µίλησε για τις βέλτιστες
πρακτικές της Ευρώπης. 

Ως προς τον βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα, ο οργανισµός προ-
χώρησε στον επανασχεδιασµό της διανοµής, στην ενίσχυση της
ρευστότητας, στη µερική αντιµετώπιση των επιπτώσεων της παν-
δηµίας. Ως προς τον µεσοµακροπρόθεσµο, η Κυβέρνηση, η εται-
ρεία και ο µέτοχος -και προσέξτε το αυτό- κατόπιν αξιολόγησης
των εναλλακτικών λύσεων, όπως είναι το ενδεχόµενο εκκαθάρι-
σης της εταιρείας ή διαχωρισµού της σε καλή και κακή -αυτές
ήταν οι εναλλακτικές, µε πολλαπλάσιο δηµοσιονοµικό κόστος,
τις οποίες και απορρίψαµε- επιλέξαµε τη βέλτιστη λύση που είναι
το σχέδιο µετασχηµατισµού και εξυγίανσης, πτυχές του οποίου
συζητάµε σήµερα. 

Είναι σχέδιο που στηρίζεται στην εξασφάλιση 180 εκατοµµυ-
ρίων ευρώ για την αποζηµίωση παροχής του κόστους της καθο-
λικής υπηρεσίας και την πρόβλεψη αύξησης µετοχικού κεφα-
λαίου, ύψους 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Είναι σχέδιο που εδρά-
ζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες, στον εξορθολογισµό του µι-
σθολογικού κόστους, µε το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου, στον
ψηφιακό µετασχηµατισµό και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών,
στην αναδιοργάνωση του δικτύου και στην εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας και τέλος, στην αναδιοργά-
νωση των λειτουργιών και στη µείωση της γραφειοκρατίας. 

Οι νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, που σήµερα θα ψηφίσουµε, δί-
νουν τη δυνατότητα στα ΕΛΤΑ να αξιοποιήσουν και να προσλά-
βουν γρήγορα και ευέλικτα εξειδικευµένο προσωπικό, να ρυθµί-
σουν την απόδοση του καθαρού κόστους παροχής καθολικής τα-
χυδροµικής υπηρεσίας και να παρέχουν ευελιξία στην πολιτική
προµηθειών, ώστε να επιταχυνθούν οι αναγκαίες επενδύσεις σε
εξοπλισµό και ψηφιακή αναβάθµιση. 

Συµπερασµατικά, τα συναρµόδια Υπουργεία Οικονοµικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικο-
νοµικών, προχωρούν σε µια κοµβική µεταρρύθµιση για την ιστο-
ρία των Ελληνικών Ταχυδροµείων. Μια µεταρρύθµιση µε πολ-
λαπλά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το δηµόσιο.

Και επειδή άκουσα και αυτό, ότι δήθεν νοµοθετούµε για να
εξυπηρετήσουµε συµφέροντα του ιδιωτικού τοµέα και ανταγω-
νιστών, οι πρώτες αντιδράσεις που έχουµε πάρει είναι από τους
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ανταγωνιστές. Οι ανταγωνιστές ιδιώτες έρχονται και λένε γιατί
νοµοθετούµε, ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή, απ’ ό,τι υποστηρί-
ζετε, διότι ήθελαν να αφήσουµε τα ΕΛΤΑ να καταρρεύσουν. Άρα,
ο ιδιωτικός τοµέας, ο ανταγωνισµός που λέτε εσείς ότι θα ωφε-
ληθεί, αυτός που δήθεν εξυπηρετούµε, είναι αυτός που δεν ικα-
νοποιείται από τις ρυθµίσεις που σήµερα φέρνουµε για ψήφιση
στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Μια µεταρρύθµιση που αποσκοπεί
στην πανελλαδική κάλυψη, στην καλύτερη εξυπηρέτηση µε νέα
σηµεία και ψηφιακά κανάλια, σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
στην ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση για τον προϋπολογισµό, στην
αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και στη δηµιουργία υπερα-
ξίας από την ανάπτυξη της εταιρείας. 

Τέλος, τέταρτος άξονας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, -ανα-
φέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ σ’ αυτό-
είναι και η σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ρευστό-
τητας. Όπως είδατε, µίλησα για τέσσερις διακριτές µεταρρυθµί-
σεις σε διαφορετικά πεδία, που έχουν ως στόχο να αντιµετω-
πίσουν το λαθρεµπόριο, να προσελκύσουν επενδύσεις, να ανα-
διαρθρώσουν προβληµατικές εταιρείες, προβληµατικές όπως
αποδεικνύεται και από τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας και
ταυτόχρονα να ενισχύσουν µε έναν συντονισµένο τρόπο µεταξύ
δύο Υπουργείων τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία.
Έτσι συστήνεται Παρατηρητήριο Ρευστότητας, για να γίνει πιο
συστηµατική η εργασία, που ήδη γίνεται κάθε εβδοµάδα, κύριε
συνάδελφε, και ορθώς προβληµατιστήκατε γι’ αυτό, µε τη συµ-
µετοχή των Υπουργείων Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων. Σκοπός του παρατηρητηρίου είναι η εν γένει παρακο-
λούθηση της ρευστότητας, µε πιο συστηµατικό τρόπο στην
αγορά αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση µε την πιστωτική
επέκταση στο πλαίσιο της κατεύθυνση στήριξης της οικονοµίας
και της µέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών
µέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρή-
σεων.

Άρα, το παρατηρητήριο είναι αρµόδιο για τη διαχρονική πα-
ρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, είτε αυτή προέρχε-
ται από τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, που αυτό λέγεται πιστω-
τική επέκταση είτε από ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία και προ-
γράµµατα. Έχει ως στόχο την υποβολή προτάσεων για τη βελ-
τίωση των δράσεων που αποβλέπουν στην παροχή ρευστότητας,
αλλά και την υποβολή προτάσεων για τη χάραξη πολιτικών και
τη λήψη µέτρων που διασφαλίζουν την ύπαρξη ρευστότητας και
την πιστωτική επέκταση. Το συµβούλιο ρευστότητας είναι εννε-
αµελές και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, ο οποίος και προεδρεύει του σχετικού παρατηρητηρίου. 

Με την ευκαιρία, όµως, και επειδή ξέρω ότι πάντα αυτό σας
ενδιαφέρει και εγώ θέλω να σας ενηµερώνω, θέλω να σας δώσω
την σχεδόν εβδοµαδιαία, θα την χαρακτήριζα, επικαιροποίηση
και ανάλυση του πώς η επιστρεπτέα προκαταβολή κατευθύνεται
στην πραγµατική οικονοµία σε κάθε νοµό της χώρας. 

Κύριε Κεγκέρογλου, πάλι θα είστε ιδιαίτερα ευτυχής για το
πόσα χρήµατα πάνε στο Ηράκλειο. 

Θέλω, συνεπώς, να σας πω ότι ήδη έχουν ουσιαστικά διατεθεί
περίπου 5 δισεκατοµµύρια ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή στην
πραγµατική οικονοµία. Αύριο θα γίνει άλλη µια εκταµίευση και
θα ακολουθήσει η επόµενη εβδοµάδα µε τις τελευταίες εκταµι-
εύσεις, της τέταρτης επιστρεπτέας.

Καταθέτω στα Πρακτικά την ανάλυση όλων των επιστρεπτέων
προκαταβολών και όλων των αποζηµιώσεων ειδικού σκοπού, όχι
των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων όπως υπήρχε στην πρώτη
φάση πανδηµίας. Παρακαλώ να δοθεί στους συναδέλφους.

(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊ-
κούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας µίλησα σήµερα
συµπληρωµατικά προς την εξαιρετική τοποθέτηση του Υφυπουρ-
γού και του εισηγητή της κυβερνητικής Πλειοψηφίας για τέσσε-
ρις µεταρρυθµίσεις της παρούσας Κυβέρνησης. Μεταρρυθµίσεις
που υλοποιούνται, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δηµιουργεί
η πανδηµία. Δεν σταµατάµε όµως εδώ. Το Υπουργείο Οικονοµι-
κών θα συνεχίσει δυναµικά, αποφασιστικά και µεθοδικά τη νοµο-

θετική δράση και το µεταρρυθµιστικό έργο, προκειµένου το 2021
να αποτελέσει έτος σηµαντικής ανάκαµψης και ώθησης για την
επίτευξη το συντοµότερο δυνατόν ισχυρής, διατηρήσιµης, έξυ-
πνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. 

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαρι-
στούµε.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Μπορεί να δεχθεί ο κύριος Υπουργός µία
ερώτηση για τα ΕΛΤΑ;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχει κλεί-
σει η διαδικασία, κύριε Κάτση.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Μπορεί να δεχθεί ο Υπουργός µία ερώ-
τηση;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εάν ξεκι-
νήσουµε τέτοια διαδικασία, δεν θα τελειώσουµε ποτέ. Δεν µπορεί
να γίνει, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Θέλω να του κάνω µία ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,

ωραία, δεν θα κάνει κάποιος άλλος. Κάντε µια ερώτηση, για να
τελειώσουµε.

Κύριε Κάτση, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε τον

λόγο µόνο για να κάνετε ερώτηση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ερώτηση, ναι.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι έχει ηττηθεί στην πράξη µε το γε-

γονός ότι αποζηµιώνετε την καθολική υπηρεσία για τα έτη 2013
- 2018 η νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι όλα τα ρυθµίζει το αόρατο
χέρι της αγοράς. Απ’ αυτήν την άποψη, σας καλωσορίζουµε στην
πραγµατικότητα.

Να σας κάνω, όµως, µία ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κά-

τση…
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κάνω ερώτηση, λέω. Ακούστε µε, κύριε

Πρόεδρε, λίγο σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχει ολο-

κληρωθεί η διαδικασία, κύριε Κάτση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Του κάνω µία ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κάντε την

ερώτηση απευθείας. 
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Αφήστε την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακα-

λώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Να µην κάνω µια εισήγηση; Τι θέλετε να

κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, δεν

χρειάζονται εισηγήσεις τώρα. 
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Να πάω να του το πω στο αυτί τότε, εάν

είναι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Είχαµε µία

ώρα.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Αφήστε µε να κάνω την ερώτηση, σας πα-

ρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας το ε-

πέτρεψα. Δεν υπάρχει στη διαδικασία.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Αφού µου το επιτρέψατε, αφήστε µε να

ολοκληρώσω την πρότασή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακα-

λώ, την ερώτηση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, από την εθελουσία επιδιώ-

κετε να µειώσετε το µισθολογικό κόστος µε βάση τα λεγόµενά
σας, και τα δικά σας και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης. Μπορείτε να µου πείτε από το διακηρυγµένο µισθολογικό
κόστος για 67% των ΕΛΤΑ αυτήν τη στιγµή τι επιδιώκετε να πε-
τύχει η εθελουσία και σε ποιο ποσοστό, για να δούµε εάν πέτυχε
η εθελουσία σας, ποιον στόχο σας για εξυγίανση µετά και την
ολοκλήρωσή της; Δηλαδή, πόσο θα µειωθεί το µισθολογικό κό-
στος; Έχετε κάνει κάποια αναλογιστική µελέτη ως προς αυτό;

Και µία δεύτερη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, κύριε
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Κάτση, σας παρακαλώ! Σήκωσε και ο κ. Κεγκέρογλου. Η διαδι-
κασία έχει ολοκληρωθεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τελείωσα. Και αν µπορείτε να µας απαντή-
σετε πόσο κόστισε και «µπήκαν µέσα» τα ΕΛΤΑ από την ιδιωτικο-
ποίηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, κύριε Σταϊκούρα, επί
ηµερών σας.

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κεγ-

κέρογλου, θέλετε και εσείς τώρα τον λόγο. Έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό,

κύριε Πρόεδρε, ένα πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κακώς

άνοιξα αυτό τον κύκλο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θέλω να ρωτήσω ένα πράγµα.

Γιατί δεν τοποθετήθηκε για την τροπολογία που καταθέσαµε που
αφορά στη µείωση του ΦΠΑ εστίασης στο 6% και του φόρου δια-
µονής;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Λο-
βέρδο, µου είπατε ότι δεν θα γίνει ερώτηση, δεσµευτήκατε,
αλλά…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ φταίω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κύριος

Υπουργός έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συ-

νάδελφε, Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής Αντιπο-
λίτευσης, σας δόθηκε σήµερα η δυνατότητα να είστε Κοινο-
βουλευτικός Εκπρόσωπος και προσπαθήσατε να αδράξετε της
ευκαιρίας και να κάνετε απανωτές παρεµβάσεις. Όποιος συνά-
δελφος έπαιρνε τον λόγο ζητούσατε και τον λόγο. Ήταν µονα-
δική ευκαιρία για εσάς σήµερα να πάρετε πολλές φορές τον
λόγο, αλλά κάτι ουσιαστικό δεν λέγατε, επαναλαµβάνεστε.

Σας λέω, συνεπώς, ότι το πλάνο µετασχηµατισµού εκτιµάται
ότι θα αποδώσει σε βάθος χρόνου. Μου λέτε εκ προοιµίου να
σας πω πώς θα πετύχει ένα πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου, το
οποίο ακόµα δεν έχει υλοποιηθεί. Προσδοκούµε να έχει µια ση-
µαντική συµµετοχή, για να µειωθεί και ο αριθµός των εργαζοµέ-
νων και να έχει πιο εξειδικευµένο προσωπικό, που θα συµβάλλει
σε αυτήν την κατεύθυνση.

Άρα, σε ό,τι αφορά στο κοµµάτι της ερώτησής σας, µου λέτε
από τώρα να σας πω πώς θα πάει ένα πρόγραµµα εθελούσιας

που τώρα θα αρχίσει να υλοποιείται.
Σε ό,τι αφορά στο ερώτηµά σας, κύριε συνάδελφε, δεν τοπο-

θετήθηκα. Κατ’ αρχάς, απέρριψα όλες τις βουλευτικές τροπολο-
γίες. Το είπα από την αρχή της τοποθέτησής µου.

Σε ό,τι αφορά στις δηµοσιονοµικές και ταµειακές δυνατότητες
της χώρας και τις επιλογές που κάνουµε, έτσι ώστε να αντιµετω-
πίσουµε κατά τον βέλτιστο τρόπο τις δυσµενείς επιπτώσεις της
υγειονοµικής κρίσης, κάθε φορά τις ξεδιπλώνουµε µε πληρότητα
και συνέπεια. Αυτήν τη στιγµή σε ό,τι αφορά στις κυβερνητικές
προτάσεις και πρωτοβουλίες ισχύει ό,τι περιλαµβάνει ο κρατικός
προϋπολογισµός, που σύντοµα θα συζητήσουµε στην Ολοµέ-
λεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κηρύσσε-
ται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τρο-
πολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: «Περιστολή του λαθρεµπορίου - Κύρωση του Πρω-
τοκόλλου για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού,
διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρο-
νοµιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόµη-
σης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων».

Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωρι-
στά. 

Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, σαράντα άρθρα, τέσσερις τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες,
καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νοµοσχε-
δίου. 

Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφο-
ρίας.

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρα-

καλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Οι θέσεις

των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλε-
κτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Περιστολή του λαθρεµπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για
την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού, διατάξεις περί
κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονοµιών, διατά-
ξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόµησης, κίνητρα
για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις

Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ

ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
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 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

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 όπως τροπ. 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: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI

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 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ

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
Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
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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: ΠΡΝ

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: OXI

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: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: OXI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
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ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 40 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Υπ. Τροπ. 598/101 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI

ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 620/105 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Υπ. Τροπ. 600/102 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ

Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Υπ. Τροπ. 621/106 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI

ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI

Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ

ΜέΡΑ25: OXI
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής Νοµού Ηρακλείου του Κινήµα-
τος Αλλαγής κ Βασίλης Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά

διευκρίνιση ψήφου σύµφωνα µε το άρθρο 72Α του Κανονισµού
της Βουλής, που αφορά στην υπουργική τροπολογία 598/101) 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Περιστολή του
λαθρεµπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του
παράνοµου εµπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περι-
ουσιών και σχολαζουσών κληρονοµιών, διατάξεις για τα τέλη κυ-
κλοφορίας και τα τέλη ταξινόµησης, κίνητρα για την προσέλκυση
φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:

«Περιστολή του λαθρεµπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου
για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού, διατάξεις
περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονοµιών,
διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόµησης, κί-
νητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες
διατάξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜ-
ΠΟΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Σκοπός 
Άρθρο 2: Αντικείµενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
Άρθρο 3: Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστι-

κού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιµετώπιση του
λαθρεµπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κα-
τανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) - Τροποποί-
ηση του άρθρου 6 του ν. 4410/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  

Άρθρο 4: Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευµατιών Αλκοολούχων
Ποτών – Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 2960/2001 

Άρθρο 5: Ηλεκτρονικό σύστηµα για την ταυτοποίηση των αλ-
κοολούχων ποτών – Προσθήκη άρθρου 93Β στον ν. 2960/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Άρθρο 6: Μητρώο Δεξαµενών Ενεργειακών Προϊόντων
Άρθρο 7: Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δηµο-

σιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίµων - Προσθήκη παρ. 4
στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001

Άρθρο 8: Επέκταση συστήµατος εισροών - εκροών σε αποθή-
κες τελωνειακής αποταµίευσης υγραερίων - Τροποποίηση του
άρθρου 33 του ν. 2960/2001 

Άρθρο 9:  Επέκταση συστήµατος εισροών - εκροών σε φορο-
λογικές αποθήκες υγραερίων - Τροποποίηση του άρθρου 63 του
ν. 2960/2001

Άρθρο 10: Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος γεωγρα-
φικού εντοπισµού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήµατα και πλωτά εφο-
διαστικά µέσα - Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ της παρ. 8  του
άρθρου 15 του ν. 3054/2002. 

Άρθρο 11: Φορολογική σήµανση υγρών καυσίµων και υγραε-
ρίων - Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002

Άρθρο 12: Κυρώσεις για βυτιοφόρα οχήµατα και πλωτά εφο-
διαστικά µέσα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων επί παρα-
βάσεων των υποχρεώσεων της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν.
3054/2002 - Τροποποίηση του άρθρου 17 και προσθήκη άρθρου
17Α στον ν. 3054/2002

Άρθρο 13:  Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγ-
κατάστασης ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης και
ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών στις φο-
ρολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταµίευ-
σης ενεργειακών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 119Γ στον ν.
2960/2001.

Άρθρο 14: Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά συ-
στήµατα εισροών - εκροών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥ-

ΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 15: Αδειοδότηση δραστηριοτήτων σχετικά µε την
αγορά και τον εξοπλισµό παραγωγής καπνικών προϊόντων - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001

Άρθρο 16: Ενιαίο κεντρικό µητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας κα-
πνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών - Τροποποίηση  του άρ-
θρου 100Β του ν. 2960/2001

Άρθρο 17: Υποχρέωση εφαρµογής µέτρων δέουσα επιµέλειας
- Τροποποίηση του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001

Άρθρο 18: Πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις βιο-
µηχανοποιηµένων καπνών - Τροποποίηση του άρθρου 119Β του
ν. 2960/2001

Άρθρο 19: Φορολογητέα αξία για τον υπολογισµό του Φ.Π.Α.
λεπτοκοµµένου καπνού και άλλων καπνών για κάπνισµα - Προ-
σθήκη άρθρου 98Α  στον ν. 2960/2001

Άρθρο 20: Κατασχέσεις Καπνικών - Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 171 του ν. 2960/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 21: Επιβολή προστίµων για την παρεµπόδιση του τελω-
νειακού ελέγχου - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 147 του ν.
2960/2001

Άρθρο 22: Αυστηροποίηση ποινών λαθρεµπορίας – Τροποποί-
ηση της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 2960/2001

Άρθρο 23: Καθορισµός κινήτρων και αµοιβών – Μέτρα Προ-
στασίας - Τροποποίηση του άρθρου 158 του ν. 2960/2001

Άρθρο 24: Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά µε εµπορεύµατα
που έχουν τεθεί σε ελεύθερη ζώνη - Προσθήκη παρ. 5, 6, 7, 8, 9,
10 και 11 στο άρθρο 148 και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
155 του ν. 2960/2001

Άρθρο 25: Εφαρµογή διατάξεων του ν. 2960/2001 από τη Γε-
νική Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑ-
ΞΕΙΣ 

Άρθρο 26: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 27: Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Άρθρο  28: Κύρωση του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του
παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού της Σύµβασης Πλαίσιο
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού

Άρθρο  28A: Διατάξεις εφαρµογής του Πρωτοκόλλου για την
καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ,
ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Κ.ΛΠ.

Άρθρο 29: Δικαιούµενοι εγγραφής στο Μητρώο - Ελάχιστη
αµοιβή - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4182/2013

Άρθρο 30: Αποποίηση διορισµού - διαγραφή και επανεγγραφή
στο Μητρώο - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4182/2013

Άρθρο 31: Αντικατάσταση - Τροποποίηση του άρθρου 19 του
ν. 4182/2013

Άρθρο 32: Παραίτηση -  Διαγραφή και επανεγγραφή στο Μη-
τρώο - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4182/2013

Άρθρο 33: Διάρκεια αρχικής µίσθωσης - Τροποποίηση του άρ-
θρου 24 του ν. 4182/2013

Άρθρο 34: Δηµοσιοποίηση οικονοµικών στοιχείων - Τροποποί-
ηση του άρθρου 59 του ν. 4182/2013

Άρθρο 35: Πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία - Τροποποί-
ηση του άρθρου 68 του ν. 4182/2013

Άρθρο 36: Τµηµατική καταβολή τιµήµατος - Τροποποίηση του
άρθρου 58 του π.δ. 715/1979

Άρθρο 37: Καταργούµενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕ-
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ΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 38: Υπολογισµός τελών κυκλοφορίας µε βάση την ευ-

ρωπαϊκή και την παγκόσµια µέθοδο µέτρησης  εκποµπών ρύπων
CO2 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 

Άρθρο 39: Υπολογισµός τέλους ταξινόµησης µε βάση την ευ-
ρωπαϊκή και την παγκόσµια µέθοδο µέτρησης εκποµπών ρύπων
CO2 - Τροποποίηση του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Άρθρο 40: Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήµατος από µι-
σθωτή εργασία και επιχειρηµατική δραστηριότητα που προκύ-
πτει στην ηµεδαπή, φυσικών προσώπων που µεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Προσθήκη του άρθρου
5Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013)

ΜΕΡΟΣ Δ’:ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41: Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
Άρθρο 42: Προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου
Άρθρο 43: Επιτροπή Προσλήψεων και Αµοιβών
Άρθρο 44: Προγράµµατα εθελουσίας εξόδου προσωπικού
Άρθρο 45: Μεταφορά προσωπικού εντός Οµίλου
Άρθρο 46: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού εντός του

Οµίλου
Άρθρο 47: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο Δηµό-

σιο
Άρθρο 48: Πολιτική προµηθειών
Άρθρο 49: Αναλογική εφαρµογή στην θυγατρική εταιρεία της

ΕΛΤΑ Α.Ε.
Άρθρο 50: Περί χρηµατοδοτήσεως της παροχής καθολικής

υπηρεσίας - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012
Άρθρο 51: Σύσταση και λειτουργία
Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας Δωρεών (e-Δωρεές)
Άρθρο 52: Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείριση Υγειονοµικών

Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εµπόριο

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Άρθρο 53: Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό
όρους των οφειλετών σε ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής για
βεβαιωµένες οφειλές - Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν.
4738/2020

Άρθρο 54: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την
επιστροφή του ηµίσεος ποσού  της µείωσης των µισθωµάτων -
Αντικατάσταση του άρθρου 13 του  ν. 4690/2020

Άρθρο 55: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις
ενισχύσεις που αφορούν προµήθεια θερµαντικών σωµάτων από
τις επιχειρήσεις εστίασης

Άρθρο 56: Παράταση αναστολής εφαρµογής των υποχρεώ-
σεων των συµβολαιογράφων για τις δηλώσεις µεταβιβάσεων ακι-
νήτων  των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 -
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 

Άρθρο 57: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος για µισθωτή
εργασία αλλοδαπών αξιωµατικών και πληρωµάτων, φορολογικών
κατοίκων αλλοδαπής για διεθνείς πλόες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ Φ.Π.Α. 

Άρθρο 58: Προκαταβολή επιστροφής ειδικού φόρου κατανά-
λωσης σε επαγγελµατίες αλιείς, κατοίκους µικρών και αποµα-
κρυσµένων νησιών - Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 2960/
2001

Άρθρο 59: Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοι-
πών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα

Άρθρο 60: Πρόστιµο για περιπτώσεις διαφυγής δασµοφορο-
λογικών επιβαρύνσεων ποσού έως πενήντα ευρώ -  Προσθήκη
παρ. 12 στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001

Άρθρο 61: Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης- Βάση υπολογισµού
και συντελεστές φόρου-Βεβαίωση και είσπραξη του φόρου-Αν-
τικατάσταση του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001

Άρθρο 62: Επέκταση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατα-
νάλωσης αιθυλικής αλκοόλης -Τροποποίηση του άρθρου 83 του
ν. 2960/2001

Άρθρο 63: Σφράγιση βυτιοφόρων µεταφοράς υποκείµενων
υγρών καυσίµων προς εξαγωγή - Προσθήκη άρθρου 112Α στον
ν. 2960/2001

Άρθρο 64: Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για διάφορα παρασκευά-
σµατα - Τροποποίηση παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Άρθρο 65: Επιστροφή καταβληθέντος τέλους ταξινόµησης

οχηµάτων που εξάγονται σε τρίτες χώρες  ή αποστέλλονται σε
άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. - Προσθήκη παρ. 11 στο  άρθρο
130 του ν. 2960/2001

Άρθρο 66: Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχηµάτων - Τροπο-
ποίηση του άρθρου 22 του ν. 2367/1953

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ-
ΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν.
4009/2011 

Άρθρο 67: Εποπτεία Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Εγκλή-
µατος - Τροποποίηση του άρθρου 381 του                   ν. 4512/2018

Άρθρο 68: Ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης οφει-
λών της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011

Άρθρο 69: Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ

Άρθρο 70: Αποφάσεις Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου για
δηµοσιονοµική διόρθωση και ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανό-
µως καταβληθεισών δαπανών- Τροποποίηση των περ. α’  και β’
της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014

Άρθρο 71: Αρµοδιότητες Τριµελών Επιτροπών - Τροποποίηση
παρ. 1 άρθρου 6 ν. 3086/2002

Άρθρο 72: Απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης και τα τέλη
κυκλοφορίας ορισµένων κατηγοριών ατόµων µε αναπηρία - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988

Άρθρο 73: Καταβολή µισθωµάτων κυλικείων, καφενείων και
κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου και
των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.- Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012

Άρθρο 74: Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων - Απαλ-
λαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4223/2013

Άρθρο 75: Ρύθµιση ζητηµάτων ειδικής εκκαθάρισης δηµοσίων
επιχειρήσεων που τελούν σε τέτοιο καθεστώς - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 11 του                         ν. 3717/2008

Άρθρο 76: Ειδική εκκαθάριση Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµά-
των Α.Ε., διανοµή πλειστηριάσµατος-Τροποποίηση της παρ. 24
του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005

Άρθρο 77: Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων, ανά-
κτηση πιστούµενης από το κράτος δαπάνης εκκαθάρισης  -Τρο-
ποποίηση της παρ. 25 του άρθρου 14Α του                 ν. 3429/2005

Άρθρο 78: Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητήριου Ρευ-
στότητας 

Άρθρο 79: Αντιµετώπιση στεγαστικών αναγκών του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 80: Περιορισµοί ως προς την πώληση αγαθών και υπη-
ρεσιών

ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ                               
Άρθρο 81: Έναρξη ισχύος                                     

3186 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ 

ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους αποσκοπούν στον εκσυγ-
χρονισµό του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, που έως σήµερα
αντιµετωπίζει αποσπασµατικά το ζήτηµα της στρατηγικής και του
συντονισµού των εθνικών ελεγκτικών αρχών για την αντιµετώ-
πιση του φαινοµένου της λαθρεµπορίας, καθώς και στην εισα-
γωγή νέων, σύγχρονων εργαλείων  για την ενδυνάµωση της
επιχειρησιακής δράσης στον κρίσιµο τοµέα της καταπολέµησης
του λαθρεµπορίου καυσίµων, αλκοολούχων, καπνικών και λοιπών
προϊόντων στη Χώρα µας. 

Άρθρο 2
Αντικείµενο 

Με το παρόν Μέρος εισάγονται βελτιώσεις στο ισχύον κανονι-
στικό πλαίσιο για την περιστολή του λαθρεµπορίου µέσω τροπο-
ποιήσεων σε υφιστάµενες διατάξεις, αλλά και νέων ρυθµίσεων
αναφορικά µε τον έλεγχο και την παρακολούθηση προϊόντων ει-
δικού φόρου κατανάλωσης, φόρου κατανάλωσης και λοιπών
ειδών. Ειδικότερα:

α) Ενισχύεται το επίπεδο συντονισµού των αρµόδιων διωκτι-
κών αρχών, στη διάθεση των οποίων τίθενται νέα ηλεκτρονικά
µητρώα και εργαλεία. 

β) Συµπληρώνεται και αυστηροποιείται το ισχύον κυρωτικό
πλαίσιο για παραβάσεις λαθρεµπορίας, νοθείας καυσίµων και
υποχρεώσεων σχετικά µε το σύστηµα εισροών εκροών καυσί-
µων, αλλά και την εγκατάσταση GPS σε χερσαία και πλωτά µέσα
µεταφοράς καυσίµων. 

γ) Διευκολύνεται το έργο των ελεγκτικών αρχών, απλου-
στεύονται οι διαδικασίες καταστροφής καπνικών και συντοµεύον-
ται οι σχετικές προθεσµίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 3
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επι-
χειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιµετώπιση του λα-

θρεµπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται 
σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο 

Κατανάλωσης (Φ.Κ.) - Τροποποίηση του άρθρου 6 
του 

ν. 4410/2016

Το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (A’ 141) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) για την 
αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου σε προϊόντα που 
υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) 

και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.)

1. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συστή-
νεται διυπηρεσιακό όργανο, µε τίτλο «Συντονιστικό Επιχειρη-
σιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)», το οποίο λειτουργεί ως συντονιστικό
κέντρο µεταξύ των υπηρεσιών για την αντιµετώπιση του λαθρεµ-
πορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.).

2. Το Σ.Ε.Κ. είναι δυνατόν να εποπτεύεται από Κυβερνητική
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επιχειρησιακής Επο-
πτείας για την Περιστολή του Λαθρεµπορίου, η οποία συστήνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

3. Όργανο διοίκησης του Σ.Ε.Κ. είναι το Συµβούλιο Διοίκησης.
4. α) Το Συµβούλιο Διοίκησης του Σ.Ε.Κ. αποτελείται από:
αα) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και

Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο,
αβ) έναν (1) ανώτερο αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας,

ως Αντιπρόεδρο,
αγ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης του Σώµατος

Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) της Γενικής Γραµµα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών, ως Γραµµατέα,

αδ) έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέ-
σεων της Α.Α.Δ.Ε.,

αε) ένα (1) στέλεχος του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτο-
φυλακής, 

αστ) έναν (1) υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
αζ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, ως µέλη.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραµµατέας και τα µέλη του
Συµβουλίου επιλέγονται από την Κυβερνητική Επιτροπή της παρ.
2. Για την ως άνω επιλογή, προτείνονται από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες ή αρχές προέλευσης τρεις (3) υποψήφιοι για κάθε θέση,
οι οποίοι διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε έναν από
τους ακόλουθους τοµείς: στην έρευνα, στον έλεγχο, στη δίωξη,
στον σχεδιασµό στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, στην
ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, στη διυπηρεσιακή συνερ-
γασία, στη χρήση και διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων,
στη συµµετοχή σε χηµικές εργαστηριακές αναλύσεις και στην
κατάρτιση ή την παρακολούθηση της νοµοθεσίας και των διαδι-
κασιών που διέπουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και
Φ.Κ..

β) Το έργο του Συµβουλίου συνεπικουρούν είκοσι (20) υπάλ-
ληλοι που προέρχονται από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην
περ. α’, καθώς και από τις λοιπές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα,
οι οποίοι διαθέτουν τριετή τουλάχιστον εµπειρία σε έναν από
τους τοµείς του τελευταίου εδαφίου της περ. α’. 

γ) Τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και οι υπάλληλοι που
συνεπικουρούν αυτό, πλην αυτών που προέρχονται από την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αποσπώνται, κατά περίπτωση, στη Δι-
εύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.. Η
απόσπαση διενεργείται, µε κοινή απόφαση του αρµόδιου για τον
διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’
224) και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης αναφορικά
µε αποσπάσεις, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη γνώµη των οι-
κείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Ειδικώς η απόσπαση των υπαλ-
λήλων της περ. β’ διενεργείται κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Συµβουλίου Διοίκησης. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Δι-
οίκησης και των υπαλλήλων της περ. β’ που αποσπώνται κατά τα
ανωτέρω, διαρκεί για τρία (3) έτη µε δυνατότητα άπαξ ανανέω-
σης για µια ακόµα τριετία. Με όµοια πράξη µπορεί να διακόπτε-
ται η εν λόγω απόσπαση.

δ) Για τους σκοπούς του παρόντος, το µέλος του Συµβουλίου,
καθώς και οι υπάλληλοι της περ. β’, που προέρχονται από την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχουν αποσπασθεί από άλλους φο-
ρείς σε αυτήν, θεωρούνται υπάλληλοί της και διατίθενται µε
κοινή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και του Διοικητή της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας µε αποκλειστική απασχόληση στο
Σ.Ε.Κ. για την υλοποίηση του έργου του, χωρίς να επηρεάζεται
η απόσπασή τους στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με όµοια πράξη
µπορεί να διακόπτεται η εν λόγω αποκλειστική απασχόληση στο
Σ.Ε.Κ..

ε) Η υπηρεσία στο Σ.Ε.Κ. θεωρείται για κάθε συνέπεια, ως κα-
νονική υπηρεσία στο σώµα ασφαλείας ή στην υπηρεσία από την
οποία προέρχεται το αποσπώµενο προσωπικό. Η θέση του Προ-
έδρου του Συµβουλίου Διοίκησης του Σ.Ε.Κ. λογίζεται, κατά πα-
ρέκκλιση του ν. 3528/2007 (Α’ 26), ως θέση Προϊσταµένου
Διεύθυνσης, µε όλες τις έννοµες συνέπειες της θέσης αυτής. 

στ) Η γραµµατειακή υποστήριξη του Σ.Ε.Κ. παρέχεται από την
Α.Α.Δ.Ε., η οποία διαθέτει για τον σκοπό αυτόν δύο (2) υπαλλή-
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λους, οι οποίοι δεν προσµετρώνται στον αριθµό των µελών του
Συµβουλίου Διοίκησης και των υπαλλήλων της περ. β’. 

5. Το Σ.Ε.Κ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Αποτελεί εθνική µονάδα πληροφοριών για την υποδοχή,

επεξεργασία και διαβίβασή τους, από και προς τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες που εµπλέκονται στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη
του λαθρεµπορίου. Αν αρµόδια υπηρεσία διαθέτει πληροφορίες
για δράση εγκληµατικής οργάνωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο
187 Π.Κ.,  υποχρεούται να τις διαβιβάσει στο Σ.Ε.Κ. για τον συν-
τονισµό της σχετικής επιχείρησης, εφόσον για την ασφάλεια της
διεξαγωγής  της επιχείρησης απαιτείται η εµπλοκή περισσότε-
ρων αρµοδίων Υπηρεσιών που δεν θα παρακωλύσoυν ή δυσχε-
ράνουν  τον έλεγχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ως εθνική µονάδα
πληροφοριών για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ.,
λαµβάνει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει εµπιστευτικές πληροφο-
ρίες, από και προς άλλα κράτη.

β) Εκπονεί, εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή της παρ. 2
και συντονίζει στρατηγικά σχέδια και επιχειρησιακά σχέδια κοι-
νών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων, εφόσον οι τελευ-
ταίες πραγµατοποιούνται εντός της ελληνικής Επικράτειας ή και
εκτός αυτής, στον βαθµό που υπάρχει συµφωνία του αρµόδιου
κράτους ή των αρµόδιων κρατών. 

γ) Αναλαµβάνει επιχειρησιακή δράση στην έρευνα, τον έλεγχο
και τη δίωξη κατά του λαθρεµπορίου προϊόντων υποκείµενων σε
Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ. µε ίδιες δυνάµεις ή µε τη συνεργασία άλλων διω-
κτικών υπηρεσιών, όταν αυτό ζητείται από τις εν λόγω υπηρεσίες
ή από το ίδιο το Σ.Ε.Κ.. Αν κρίνεται αναγκαία η κοινή επιχειρη-
σιακή δράση, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Διοίκησης δύναται να
ορίσει επισπεύδουσα υπηρεσία που αναλαµβάνει τον συντονισµό
των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών.

δ) Διαβιβάζει τις καταγγελλόµενες – διερευνώµενες ή διαπι-
στωθείσες υποθέσεις λαθρεµπορίας στις κατά λόγο αρµοδιότη-
τας εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, µπορεί
το ίδιο να προβαίνει σε κάθε εξέταση ή έρευνα και  να ενεργεί
όλες τις ανακριτικές πράξεις προς διαπίστωση των αδικηµάτων
λαθρεµπορίας, δασµοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβα-
σης, δια των υπαλλήλων που έχουν τα καθήκοντα και τις εξου-
σίες προανακριτικών υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α’ 96).

ε) Αναπτύσσει τη συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων
αρχών, µέσω τακτικών συναντήσεων και συνδράµει τις εµπλεκό-
µενες υπηρεσίες σε θέµατα έρευνας, ελέγχου, δίωξης και προ-
ανάκρισης, καθώς και διάθεσης µέσων ελέγχου.

στ) Παρακολουθεί όλες τις κατασχέσεις αλκοολούχων, καπνι-
κών και ενεργειακών προϊόντων, καθώς και καφέ, υγρών αναπλή-
ρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, ηλεκτρικά θερµαινόµενου
προϊόντος καπνού, για τις οποίες συλλέγει στοιχεία από τις εµ-
πλεκόµενες ελεγκτικές αρχές,  προβαίνει σε στατιστική ανάλυση
των στοιχείων αυτών σε συνδυασµό µε την ανάλυση πληροφο-
ριών που περιέρχονται υπόψη του και των αποτελεσµάτων των
κοινών δράσεων έρευνας και ελέγχου και εξάγει τις σχετικές τά-
σεις, µελετά και αξιοποιεί τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανά-
λυσης για την εκπλήρωση του έργου του.

Για τον σκοπό αυτόν, δηµιουργείται και λειτουργεί στο Σ.Ε.Κ.
ηλεκτρονική εφαρµογή καταχώρισης κατασχέσεων προϊόντων
υποκείµενων σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ.. Οι διωκτικές αρχές καταχωρί-
ζουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή καταχώρισης κα-
τασχέσεων προϊόντων υποκείµενων σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ. του Σ.Ε.Κ.
στοιχεία για τις κατασχέσεις που πραγµατοποιούν στα προϊόντα
αυτά. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης γνωστοποι-
ούνται στην Επιτροπή της παρ. 2 και στις διωκτικές υπηρεσίες
που συµµετέχουν στο Σ.Ε.Κ.. 

ζ) Εισηγείται διά του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στη διοικητική
δοµή της οποίας εντάσσεται, προς την Επιτροπή της παρ. 2, την
προώθηση νοµοθετικών πρωτοβουλιών για διάθεση του απαιτού-
µενου προσωπικού, υλικοτεχνικών υποδοµών, µέσων ελέγχου και
µεταφοράς, για πρόσβαση σε πληροφορικά συστήµατα και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την αποτελεσµατική άσκηση του έργου
του.

η) Παρέχει τεχνική συνδροµή και συµβουλευτικό έργο στους
αρµόδιους φορείς κατά την ανάληψη νοµοθετικών πρωτοβου-

λιών επί θεµάτων που σχετίζονται µε την καταπολέµηση του λα-
θρεµπορίου, είτε πρόκειται για εθνική ή ενωσιακή νοµοθεσία είτε
για διεθνείς συνθήκες.

θ) Αναπτύσσει και αξιοποιεί, προς εκπλήρωση των σκοπών
του, συνεργασίες µε διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς και ιδιω-
τικούς φορείς, µε αναγνωρισµένους εκπροσώπους ενώσεων
συλλόγων, επιχειρήσεων και παραγωγών της Χώρας, επιστηµο-
νικές οργανώσεις, ιδιώτες επιστήµονες και εξειδικευµένους συµ-
βούλους.

6. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων του, τα µέλη του Συµβουλίου και το προσωπικό του
Σ.Ε.Κ.:

α) Αποκτούν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά
συστήµατα των εµπλεκόµενων υπηρεσιών για κάθε σύστηµα χω-
ριστά. Η διάταξη αυτή υπερισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης περί φορολογικού ή άλλου απορρήτου.

β) Μετέχουν σε σεµινάρια, ηµερίδες, οµάδες εργασίας στο
εσωτερικό και το εξωτερικό στο πλαίσιο διεθνών οργανισµών µε
αντικείµενο την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου των προϊόντων
Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ..

7. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. συγκροτείται το Συµβούλιο Διοίκησης του
Σ.Ε.Κ., κατόπιν της επιλογής των µελών του από την Επιτροπή
της παρ. 2. 

β) Κάθε θέµα σχετικό µε την οργάνωση, τη δοµή, τη λειτουργία
και τις υποδοµές του Σ.Ε.Κ. καθορίζεται µε απόφαση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ‘
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 4  
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευµατιών Αλκοολούχων Ποτών -

Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 2960/2001

Στον ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται άρθρο 93Α ως εξής:

«Άρθρο 93Α
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευµατιών 

Αλκοολούχων Ποτών 

1. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δηµι-
ουργείται ηλεκτρονικό µητρώο επιτηδευµατιών, στο οποίο κατα-
χωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νοµικών
προσώπων, τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελµατικής τους δρα-
στηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαµβάνουν από άλλα
κράτη - µέλη της Ε.Ε., µεταποιούν, διαθέτουν ή  αποκτούν µέσω
χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της Χώρας έτοιµα προς κα-
τανάλωση αλκοολούχα ποτά του άρθρου 79. Η εγγραφή στο µη-
τρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται µε ευθύνη των ανωτέρω
προσώπων, τα οποία υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των κα-
ταχωρισθέντων στοιχείων, σε κάθε περίπτωση µεταβολής τους.
Με την καταχώριση, στο µητρώο αποδίδεται µοναδικός Αριθµός
Επιτηδευµατία Αλκοολούχων Ποτών. Οι διατάξεις του παρόντος
δεν εφαρµόζονται για τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 2969/2001 (Α’ 281).

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι επιµέρους κατηγορίες αλ-
κοολούχων ποτών, για τις οποίες όταν ασκείται επιτήδευµα της
παρ. 1, είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο µητρώο, τα ειδικότερα
στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτό, ο χρόνος καταχώρισης,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόν-
τος.» 

Άρθρο 5
Ηλεκτρονικό σύστηµα για την ταυτοποίηση 

των αλκοολούχων ποτών - Προσθήκη άρθρου 93Β
στον ν. 2960/2001

Στον ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται άρθρο 93Β ως εξής:
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«Άρθρο 93Β
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Ταυτοποίησης 

Αλκοολούχων Ποτών

1. Για την παρακολούθηση έτοιµων προς κατανάλωση αλκοο-
λούχων ποτών του άρθρου 79 καθιερώνεται στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικό σύστηµα ταυτο-
ποίησης µε βάση την ένδειξη παρτίδας. Στο ανωτέρω σύστηµα
καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά µε την παραλαβή, την παρα-
γωγή, τη µεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις έτοιµων προς
κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, ει-
σάγονται, παραλαµβάνονται από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή δια-
κινούνται στο εσωτερικό της Χώρας. Υπόχρεα για την
ενηµέρωση του Συστήµατος Ταυτοποίησης είναι τα πρόσωπα,
τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
διενεργούν τις πράξεις του προηγούµενου εδαφίου και τα οποία
οφείλουν να έχουν λάβει τον µοναδικό Αριθµό Επιτηδευµατία Αλ-
κοολούχων Ποτών του άρθρου 93Α. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι συναλλαγές της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας, οι επιµέρους κατηγορίες έτοιµων προς
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και τα ειδικότερα στοιχεία που
καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό µητρώο, ο χρόνος
καταχώρισης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να προ-
βλεφθεί η ταυτοποίηση µέσω ηλεκτρονικού µητρώου και σε άλλα
στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας έτοιµων προς κατανάλωση
αλκοολούχων ποτών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 6 
Μητρώο Δεξαµενών Ενεργειακών Προϊόντων 

1. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δηµι-
ουργείται ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται υπο-
χρεωτικά οι δεξαµενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών
προϊόντων που αναφέρονται στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου
73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), τα οποία τελούν υπό καθεστώς ανα-
στολής των δασµολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων,
καθώς και ενεργειακών προϊόντων της ίδιας παραγράφου, για τα
οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των ανωτέρω επιβαρύνσεων.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι δεξαµενές ενεργειακών
προϊόντων τελικών καταναλωτών που δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν.
3784/2009 (A’ 137), καθώς και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης
και διακίνησης καυσίµων των ενόπλων δυνάµεων και των σωµά-
των ασφαλείας της υποπερ. Ιειε’ της ιδίας ως άνω διάταξης. 

2. Για κάθε παράβαση του παρόντος άρθρου και των κανονι-
στικών διατάξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ.
1 και 2 του άρθρου 26, επιβάλλεται στον υπόχρεο της εγγραφής
στο µητρώο διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως δε-
καπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Το ύψος του προστίµου προσ-
διορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη
βαρύτητά τους. 

Άρθρο 7
Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δηµοσιοποί-
ηση παραβάσεων νοθείας καυσίµων - Προσθήκη παρ. 4 στο

άρθρο 119Α του ν. 2960/2001

Στο άρθρο 119Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται παρ. 4,
ως εξής:

«4. Όταν από εξέταση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης
του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) δείγµατος καυσίµων
που διενεργείται  για ελεγχόµενη από τις τελωνειακές υπηρεσίες
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εγκατά-
σταση κατόχου άδειας εµπορίας ή λιανικής εµπορίας πετρελαι-
οειδών προϊόντων των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002 (Α’ 230),

µε βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγµατος ή τη
σχετική απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου, στην πε-
ρίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ της ανάλυσης του πρώτου
και του κατ’ έφεση δείγµατος, προκύπτει ότι ο ελεγχόµενος κά-
τοχος της άδειας κατέχει, διακινεί και εµπορεύεται νοθευµένα
καύσιµα, σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπι-
στώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστηµα από δέκα (10) έως
ενενήντα (90) ηµέρες, ανάλογα µε τη σοβαρότητά της.  

Το ληφθέν δείγµα καυσίµου αποστέλλεται άµεσα από την
ελέγχουσα τελωνειακή υπηρεσία στη χηµική υπηρεσία, που θα
διενεργήσει την ανάλυση, η οποία οφείλει να ολοκληρώσει τις
σχετικές διαδικασίες έως και την έκδοση της σχετικής έκθεσης
ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγµατος το αργότερο εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του δείγµατος. Η
απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου, στην περίπτωση
που υπάρχει διαφορά µεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του
κατ’ έφεση δείγµατος, εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµε-
ρών από την ηµέρα που αυτό επιλαµβάνεται της διαφοράς.

Όταν συντρέχει λαθρεµπορία, τα µέτρα της παρούσας επιβάλ-
λονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώ-
σεις  σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2. 

Στην περίπτωση µη κανονικών δειγµάτων, πέραν της επιβολής
των µέτρων της παρούσας, ενηµερώνεται το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για την τυχόν επιβολή λοιπών κυρώ-
σεων του ν. 3054/2002 για µη τήρηση της ποιότητας και του
τύπου των καυσίµων, πλην της κύρωσης της σφράγισης που έχει
ήδη επιβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

Για την εφαρµογή της παρούσας, ως καύσιµα νοούνται τα
ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73. 

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδι-
κασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και απο-
σφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχου άδειας εµπορίας ή
λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, στις οποίες δια-
πιστώνονται οι παραβάσεις της παρούσας και δύνανται να ορί-
ζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµοσιοποίηση των
στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων,
καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και το µέσο δηµοσιοποίησης, τη-
ρουµένου του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλο-
φορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων, L
119)  και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 

Άρθρο 8
Επέκταση συστήµατος εισροών - εκροών σε αποθήκες τελω-

νειακής αποταµίευσης υγραερίων - Τροποποίηση του άρ-
θρου 33 του ν. 2960/2001

Η παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Ειδικά για τις αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης, στις
οποίες κατέχονται ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου
73, εγκαθίστανται ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης
και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών. Με
κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές
εγκατάστασης και ελέγχου των ολοκληρωµένων συστηµάτων πα-
ρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισ-
ροών-εκροών για τις αποθήκες αποταµίευσης ενεργειακών
προϊόντων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 9
Επέκταση συστήµατος εισροών - εκροών 

σε φορολογικές αποθήκες υγραερίων - Τροποποίηση του
άρθρου 63 του ν. 2960/2001

Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθί-
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σταται ως εξής:
«3. Οι τελωνειακές αρχές ασκούν εποπτεία και έλεγχο κατά

τρόπο διαρκή ή περιοδικό στις φορολογικές αποθήκες, σύµφωνα
µε την απόφαση της παρ. 2.

Για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά οι όροι και προϋποθέσεις για
την εποπτεία και τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών µε
διαρκή παρουσία υπαλλήλων των αρµόδιων τελωνειακών αρχών
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Για τις
φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του
άρθρου 73 εγκαθίστανται ολοκληρωµένα συστήµατα παρακο-
λούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-
εκροών. 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται
οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου
των ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρο-
νικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών για τις φορολογι-
κές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων του παρόντος, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 10
Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος γεωγραφικού εντο-

πισµού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήµατα 
και πλωτά εφοδιαστικά µέσα - Τροποποίηση 
της υποπερ. ββ ‘ της παρ. 8α του άρθρου 15 

του ν. 3054/2002

Η υποπερ. ββ’ της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α’
230) αντικαθίσταται και η παρ. 8α διαµορφώνεται ως εξής:

«8.α) Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων
από κατόχους άδειας εµπορίας, λιανικής εµπορίας και διάθεσης
βιοκαυσίµων, µε µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα Φορτηγό Ιδιωτι-
κής Χρήσης (Φ.Ι.Δ.) ή Φορτηγά Δηµόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ή
πλωτά εφοδιαστικά, όπως δεξαµενόπλοια και σλέπια, ιδιόκτητα
ή µισθωµένα, τα οποία δεν φέρουν:

αα) σε εµφανές σηµείο, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα
του κατόχου άδειας εµπορίας, άδειας λιανικής εµπορίας ή συνε-
ταιρισµού ή κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας διάθεσης βιοκαυσί-
µων, ή το εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε τον οποίο έχουν
συνάψει σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 5Α, τις παρ. 5γ και 8 του άρθρου 6 και την παρ. 2 του άρ-
θρου 7, καθώς και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, και 

ββ) ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού εντοπισµού (GPS). Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.) και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών
Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγ-
κατάστασης του συστήµατος, το ακριβές χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. και
Φ.Δ.Χ. και πλωτών εφοδιαστικών µέσων που υπάγονται στην ανω-
τέρω υποπερίπτωση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με
όµοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και
κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την υλοποίηση του συστήµατος, µε
το οποίο αντλούνται και αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το
ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού προσδιορισµού (GPS) των
µεταφορικών µέσων.»

Άρθρο 11
Φορολογική σήµανση υγρών καυσίµων και υγραερίων -Τρο-

ποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 
του ν. 3054/2002

Η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«12. Τα υγρά καύσιµα και τα υγραέρια που διατίθενται στην
κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνι-
κής Επικράτειας, σηµαίνονται µε κατάλληλα µόρια, τα οποία χρη-
σιµοποιούνται ως δείκτες φορολογικής σήµανσης, εφεξής

«ιχνηθέτες».
Η έλλειψη φορολογικής σήµανσης ή η παραβίαση της κατάλ-

ληλης φορολογικής σήµανσης των υγρών καυσίµων και των
υγραερίων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, συνιστά  τελω-
νειακή παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001
(Α’ 265), µε την επιφύλαξη των περί λαθρεµπορίας διατάξεων της
παρ. 2 του ίδιου άρθρου, έστω και αν διαθέτουν τα προβλεπό-
µενα παραστατικά, και επιπροσθέτως συνεπάγεται την απαγό-
ρευση διάθεσής τους στην εσωτερική αγορά από τη διαπίστωση
της τέλεσης της παράβασης.     

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
µοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται τα συγκεκριµένα είδη
που υπάγονται στη ρύθµιση της παρούσας και διευκρινίζονται
τεχνικά ζητήµατα για την εφαρµογή της ανά είδος υγρών καυσί-
µων και υγραερίων και τις διαδικασίες των κυρώσεων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 12
Κυρώσεις για βυτιοφόρα οχήµατα και πλωτά εφοδιαστικά
µέσα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων επί παραβά-

σεων των υποχρεώσεων της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν.
3054/2002 - Τροποποίηση του άρθρου 17 και προσθήκη άρ-

θρου 17Α στον ν. 3054/2002 

Στον ν. 3054/2002 (Α’ 230) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 τροποποιείται και διαµορφώνεται

ως εξής:
«1.α. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος  και Ενέργειας, για κάθε παράβαση των διατάξεων
του νόµου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων
κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε χι-
λιάδες (5.000) έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες
(1.500.000) ευρώ. Για το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου
λαµβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παρά-
βασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθµός υπαι-
τιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την αξιο-
λόγηση της παραβατικής συµπεριφοράς ως υποτροπής, λαµβά-
νονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων. Σε
υποτροπή βρίσκεται όποιος µέσα σε τρία (3) χρόνια από την έκ-
δοση της απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρό-
στιµο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις,
τελεί νέα παράβαση.

β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και να
καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίµου
κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί µέρους παράβασης εντός των
ορίων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορούν να αναπρο-
σαρµόζονται τα όρια αυτά.

γ. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο µόνο από ένα
προς τούτο αρµόδιο όργανο κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
ισχύουσας νοµοθεσίας αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίµου για
την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια.
Η επιβολή του προστίµου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοι-
κητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείµενες δια-
τάξεις.

δ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος  και Ενέργειας, σε κάθε περί-
πτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, µπορεί, λαµ-
βάνοντας υπόψη τις συνέπειές της για το ευρύτερο κατανα-
λωτικό κοινό, να δηµοσιοποιεί δια του τύπου ή µε άλλο πρό-
σφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παρ. 1.

ε. Σε περίπτωση παράβασης της υποπερ. αα’ της παρ. 8α του
άρθρου 15 τα µεταφορικά µέσα κατάσχονται άµεσα. Στους ιδιο-
κτήτες των ανωτέρω µεταφορικών µέσων επιβάλλεται πρόστιµο
επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά παράβαση και αφαιρείται η
άδεια κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου για διάστηµα έξι (6)
µηνών. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής εντός µιας τριετίας για
την ίδια παράβαση, όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες εγ-
γραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων, το πρόστιµο τριπλασιάζεται. Η
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επιβολή του προστίµου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικη-
τικών ή ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείµενες
διατάξεις.

Επιπλέον, αφαιρείται το ναυτικό φυλλάδιο του πλοιάρχου ή
ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος του οδικού µεταφο-
ρέα αντίστοιχα για διάστηµα έξι (6) µηνών.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα θέ-
µατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου.»

2. Μετά από το άρθρο 17 του ν. 3054/2002 προστίθεται το
άρθρο 17Α ως εξής:

«Άρθρο 17Α
Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγ-

κατάστασης ηλεκτρονικού συστήµατος 
γεωγραφικού εντοπισµού (GPS) σε βυτιοφόρα 

οχήµατα και πλωτά εφοδιαστικά µέσα

1. Για κάθε παράβαση της υποπερ. ββ’ της παρ. 8α του άρ-
θρου 15 επιβάλλεται στους κατά περίπτωση υπόχρεους διοικη-
τικό πρόστιµο από χίλια (1.000) έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ. Το ύψος του προστίµου προσδιορίζεται, λαµβά-
νοντας υπόψη ιδίως, το είδος του µεταφορικού µέσου, το είδος
και τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς και την υποτροπή. Ως
υποτροπή ορίζεται η εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης εντός
τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου.

Ειδικότερα: 
α) Σε περίπτωση διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων µε βυ-

τιοφόρα οχήµατα και πλωτά εφοδιαστικά µέσα που δεν φέρουν
ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού εντοπισµού (GPS), επιβάλ-
λεται πρόστιµο από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ για κάθε µεταφορικό µέσο. 

β) Σε περίπτωση µη πλήρωσης των όρων και προδιαγραφών
της εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστηµά-
των γεωγραφικού εντοπισµού (GPS) και της ηλεκτρονικής µετά-
δοσης δεδοµένων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

2. Για την πληρωµή των προστίµων της παρ. 1 ευθύνονται αλ-
ληλεγγύως και εις ολόκληρον µε το νοµικό πρόσωπο και τα φυ-
σικά πρόσωπα, που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης,
είχαν µία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 67 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), καθώς και όσοι φέρουν εν
τοις πράγµασι τις ιδιότητες αυτές. 

3. Εφόσον το διοικητικό πρόστιµο της παρ. 1 είναι ίσο ή µεγα-
λύτερο του ποσού των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, επι-
βάλλεται σωρευτικά, ανάλογα µε το ύψος του και προσωρινή
αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήµατος ή
της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού µέσου, για
χρονικό διάστηµα από έναν (1) µήνα έως ένα (1) έτος. Σε περί-
πτωση υποτροπής, το µέτρο του προηγούµενου εδαφίου επιβάλ-
λεται σωρευτικά µε τα διοικητικά πρόστιµα της παρ. 1,
ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού του προστίµου. 

4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου δύναται να ασκη-
θεί προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999, Α’ 97). Με την άσκηση της προσφυγής ανα-
στέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του
διοικητικού προστίµου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί
ή έχει υπαχθεί σε ρύθµιση βάσει νοµοθετικής διάταξης το υπό-
λοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η αναστολή αίρεται αυτοδι-
καίως στην περίπτωση µη τήρησης της ως άνω ρύθµισης. Το
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίµου που δεν ανα-
στέλλεται σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, µπορεί να ανα-
σταλεί µε δικαστική απόφαση επί αιτήσεως αναστολής κατά τα
άρθρα 200 έως 205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιων Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξειδικεύονται οι παραβά-
σεις για τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος και

δύναται να ορίζεται το ύψος των διοικητικών προστίµων για κάθε
παράβαση µέσα στα όρια που προβλέπονται στην παρ. 1 και σύµ-
φωνα µε τα κριτήρια της ίδιας παραγράφου. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται η διαδικασία και τα όργανα επιβολής των προστί-
µων, καθώς και η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση δύ-
νανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµοσιο-
ποίηση των στοιχείων των παραβατών και των κατά περίπτωση
παραβάσεων και προστίµων, ο τρόπος, ο χρόνος και το µέσο δη-
µοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονι-
στικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν.
4410/2016 (Α’ 141), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,  τηρου-
µένων των διατάξεων του Κανονισµού (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).»

Άρθρο 13
Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί 
εγκατάστασης ολοκληρωµένων συστηµάτων 

παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής 
δεδοµένων εισροών-εκροών στις φορολογικές 

αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής 
αποταµίευσης ενεργειακών προϊόντων -

Προσθήκη άρθρου 119Γ στον ν. 2960/2001

Μετά το άρθρο 119Β του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται
άρθρο 119Γ, ως εξής:

«Άρθρο 119Γ
Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί 
εγκατάστασης ολοκληρωµένων συστηµάτων 

παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής 
δεδοµένων εισροών-εκροών στις φορολογικές 

αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης ενερ-
γειακών προϊόντων

1. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατά-
ξεων που αφορούν στα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολού-
θησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισροών-εκροών
των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής
αποταµίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου
73 είναι τα τελωνεία ελέγχου των ανωτέρω αποθηκών, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών της
παρ. 2 του άρθρου 63 και στην υπό στοιχεία ΔΘΟΤΚΔ 1026126
ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 810) αντίστοιχα,
καθώς και οι τελωνειακές ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε., σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην υπό στοιχεία Δ/ΟΡΓ/Α/1125859/
ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4738). Αν κρίνεται
αναγκαίο, ζητείται η συνδροµή των λοιπών υπηρεσιών της
Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθο-
ρίζονται από την ίδια απόφαση, καθώς και των υπηρεσιών της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  π.δ. 147/2017
(Α’ 192).

2. α. Για κάθε παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του
άρθρου 33 και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 63 και
των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδό-
τησή τους και κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος, επιβάλλεται
στους κατά περίπτωση υπόχρεους διοικητικό πρόστιµο από χίλια
(1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επιφυ-
λασσοµένης της υποπερ. Δδ’ και επιβάλλεται κατά περίπτωση
ανάκληση της άδειας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθή-
κης τελωνειακής αποταµίευσης. Το ύψος του προστίµου προσ-
διορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το είδος και τη βαρύτητα της
παράβασης καθώς και την  υποτροπή.

Ειδικότερα:
αα) Σε περίπτωση µη εγκατάστασης ολοκληρωµένου συστή-

µατος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµέ-
νων εισροών-εκροών επιβάλλεται στον φορέα της άδειας
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λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή
στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης πρό-
στιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως πεντακόσιες χι-
λιάδες (500.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της
φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταµί-
ευσης. 

αβ) Σε περίπτωση µη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και
προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστηµά-
των παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων
εισροών-εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουρ-
γίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον δια-
χειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης πρόστιµο από
χίλια (1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Εφό-
σον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από
πλευράς του εγκαταστάτη του συστήµατος στη διάπραξη των
ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το
ανωτέρω διοικητικό πρόστιµο.

αγ) Σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων της παρ. 3,
επιβάλλεται πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως τρια-
κόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

αδ) Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο των υποπερ. αα’,
αβ’ και αγ’ διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών
(3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου εκ νέου
τέλεση της ίδιας παράβασης.

β. Υπόχρεοι για την καταβολή των επιβαλλόµενων µε το παρόν
προστίµων είναι: α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία υπέχουν αυ-
τοτελή ευθύνη, µε µόνη την ιδιότητά τους ως φορείς των αδειών
λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών ή ως διαχειριστές των
αποθηκών τελωνειακής αποταµίευσης, καθώς και όσοι ενήργη-
σαν ως αυτουργοί ή ως συναυτουργοί κατά την τέλεση της πα-
ράβασης ή θεωρούνται ως τέτοιοι, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 153, µε επιµερισµό, στην περίπτωση αυτή, του επιβλη-
θέντος ποσού, εις έκαστο εξ αυτών, ανάλογα µε τον βαθµό συ-
νυπευθυνότητάς του και β) τα νοµικά πρόσωπα, τα οποία είτε
υπέχουν αυτοτελή ευθύνη µε µόνη την ιδιότητά τους ως φορείς
των αδειών λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών ή ως δια-
χειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποταµίευσης είτε κηρύσ-
σονται αστικά συνυπεύθυνα και καθίστανται εις ολόκληρον
υπόχρεα για την καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος προ-
στίµου, σε περίπτωση  που οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών υπέ-
χουν ευθύνη διάπραξης της παράβασης ως φυσικά πρόσωπα και
θεωρούνται αυτουργοί ή συναυτουργοί, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 153. 

γ. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίµων ο έχων έννοµο
συµφέρον, µπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου
διοικητικού δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2717/1999 (Α’ 97) «Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας». Με την
άσκηση της προσφυγής, αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πε-
νήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστίµου, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει υπαχθεί σε ρύθµιση βάσει
νοµοθετικής διάταξης το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η
αναστολή αίρεται αυτοδικαίως στην περίπτωση µη τήρησης της
ως άνω ρύθµισης. Το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του
προστίµου, που δεν αναστέλλεται σε περίπτωση άσκησης προ-
σφυγής, µπορεί να ανασταλεί µε δικαστική απόφαση επί αιτή-
σεως αναστολής κατά τα άρθρα 200 έως 205 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας.

3. α) Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών επιβάλλεται
σε όποιον προµηθεύει ή εγκαθιστά µετρητικά συστήµατα και τον
συνοδευτικό εξοπλισµό τους, τα οποία προορίζονται για εφαρ-
µογές του συστήµατος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής απο-
στολής δεδοµένων εισροών-εκροών και συνοδεύονται από
πλαστά ή παραποιηµένα πιστοποιητικά.

β) Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον:
αα) Επεµβαίνει χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει

µε οποιονδήποτε τρόπο και µορφή µέρη ή παραγόµενα στοιχεία
του συστήµατος, τα οποία φυλάσσονται στον χώρο της εγκατά-
στασης ή αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδοµένων της
Α.Α.Δ.Ε.. 

ββ) Παραδίδει, προµηθεύει, εφοδιάζει, πωλεί, αποθηκεύει ή
διακινεί ενεργειακά προϊόντα µέσω δεξαµενών, αγωγών, αντλιών

ή µετρητών, που δεν συνδέονται µε το εγκατεστηµένο σύστηµα
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισ-
ροών-εκροών.

4. Οι κυρώσεις του παρόντος επιβάλλονται µε την έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωµένων συστηµάτων πα-
ρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων εισ-
ροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες
τελωνειακής αποταµίευσης, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική
απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 33 και
του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 63, µε εξαίρεση
την κύρωση της υποπερ.  αα’ της παρ. 2α, η οποία εφαρµόζεται
από την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εξειδικεύονται οι
παραβάσεις του παρόντος και ορίζεται το ύψος των διοικητικών
προστίµων για κάθε παράβαση εντός των ορίων της περ. (α) της
παρ. 2, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση
δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµο-
σιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και
κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το µέσο δηµοσιοποίησης, η
αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό
Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141), καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα, τηρουµένων των διατάξεων του Κα-
νονισµού (Ε.Ε.) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και του ν.
4624/2019.»

Άρθρο 14
Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά

συστήµατα εισροών - εκροών

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθίσταται
αποκλειστικά αρµόδια για την ανάπτυξη και διαχείριση του λογι-
σµικού εφαρµογών των πληροφοριακών συστηµάτων εισροών-
εκροών και των συστηµάτων εντοπισµού γεωγραφικής θέσης
µεταφορικών µέσων (GPS), καθώς και για τη διαχείριση των δε-
δοµένων αυτών. Υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα εισ-
ροών-εκροών και εντοπισµού γεωγραφικής θέσης µεταφορικών
µέσων (GPS) που έχουν σχεδιαστεί ή λειτουργούν σε άλλες υπη-
ρεσίες του Δηµοσίου περιέρχονται και  λειτουργούν εφεξής στην
Α.Α.Δ.Ε., η οποία υπεισέρχεται και σε δικαιώµατα και υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από συµβατικά κείµενα και αφορούν στα
συστήµατα αυτά. Πρόσβαση στα ανωτέρω πληροφοριακά συ-
στήµατα έχουν, πέραν των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., οι υπηρεσίες
της παρ. 9α του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), για σκο-
πούς ελέγχου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 15
Αδειοδότηση δραστηριοτήτων σχετικά µε την αγορά και τον
εξοπλισµό παραγωγής καπνικών προϊόντων - Τροποποίηση

του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001

Η παρ. 5 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Για τη διενέργεια των ακόλουθων δραστηριοτήτων, απαι-
τείται άδεια, η οποία εκδίδεται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες
της Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου φυσικού ή νο-
µικού προσώπου:

α) την αποστολή σε άλλο κράτος-µέλος, την παραλαβή από
άλλο κράτος-µέλος, καθώς και για την εισαγωγή, εξαγωγή, µε-
ταποίηση, κατοχή, διαµεσολάβηση και χονδρική εµπορία καπνού
και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιοµηχανοποιηµένων κα-
πνών,

β) την εισαγωγή βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
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γ) την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή,
κατοχή, διαµεσολάβηση και χονδρική εµπορία εξοπλισµού πα-
ραγωγής βιοµηχανοποιηµένων καπνών. 

Από την ως άνω υποχρέωση λήψης άδειας εξαιρούνται οι κα-
πνοκαλλιεργητές, καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
µεταφοράς. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την ανά-
κληση και τον χρόνο ισχύος της άδειας της παρούσας, την αδει-
οδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε άλλες κρίσιµες
πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.»

Άρθρο 16
Ενιαίο κεντρικό µητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας 

καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών - 
Τροποποίηση του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001

Το άρθρο 100Β του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 100Β
Ενιαίο κεντρικό µητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και

βιοµηχανοποιηµένων καπνών

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εφοδιαστική αλυσίδα»,
νοείται η αποστολή σε άλλο κράτος-µέλος, παραλαβή από άλλο
κράτος-µέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, µεταποίηση, διαµεσολά-
βηση, κατοχή και χονδρική εµπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου
για την παραγωγή βιοµηχανοποιηµένων καπνών, η παραγωγή,
αποθήκευση, µεταποίηση, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξα-
γωγή βιοµηχανοποιηµένων καπνών, η κατασκευή, εισαγωγή, εξα-
γωγή, αποστολή, παραλαβή, κατοχή, διαµεσολάβηση και
χονδρική εµπορία του εξοπλισµού παραγωγής αυτών, καθώς και
οι λοιπές δραστηριότητες στο πλαίσιο της εµπορίας καπνού και
βιοµηχανοποιηµένων καπνών, µε την εξαίρεση των καπνοκαλ-
λιεργητών, καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών µε-
ταφοράς. 

2. Στο Πληροφορικό Σύστηµα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών
υπηρεσιών ICISnet δηµιουργείται µητρώο υπό την ονοµασία «Ενι-
αίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιοµη-
χανοποιηµένων καπνών» (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.), για την παρακολούθηση
της εφοδιαστικής αλυσίδας της παρ. 1.

3. Στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. καταχωρίζονται, τηρούνται και παρακολου-
θούνται όλες οι άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες χορηγούνται από
τις τελωνειακές αρχές και τις αρχές της παρ. 14 του άρθρου 17
του ν. 3982/2011 (Α’ 143) σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και εν
γένει σε νοµικές οντότητες, τα οποία δραστηριοποιούνται στην
εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
κάθε άλλη δήλωση ή γνωστοποίηση ή κοινοποίηση που υποβάλ-
λεται στις αρχές της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011
αντί της άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου, του
ν. 4302/2014 (Α’ 225) και του ν. 4442/2016 (Α’ 230), καθώς και οι
συµβάσεις µελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού του ν.
4015/2011 (Α’ 210), οι οποίες κατατίθενται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµ-
φωνα µε τη υπ’ αριθµ. 238/19130/11.2.2014 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 380). Τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην
εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
στα οποία δεν χορηγείται άδεια ή έγκριση ή δεν υποχρεούνται
σε υποβολή δήλωσης ή γνωστοποίησης ή κοινοποίησης, αντί
άδειας, στις αρµόδιες αρχές, υποβάλλουν δήλωση καταχώρισης
στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α.. Με την καταχώριση στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. των αδειών,
εγκρίσεων ή γνωστοποιήσεων, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο και
την υποβολή των δηλώσεων σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο,
αποδίδεται σε καθένα από τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιοµηχανοποιηµένων κα-
πνών µοναδικός Αριθµός Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόν-
των (Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.Π.).

4. Ο Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ.Π. του αποστολέα και του παραλήπτη αναγρά-
φεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της Χώρας
µέχρι το τελικό σηµείο λιανικής πώλησης στα τιµολόγια ή τα πα-

ραστατικά στοιχεία διακίνησης των άρθρων 5  και 9 του ν.
4308/2014 (Α’ 251).

5. Το Ε.Κ.Μ.Ε.Α. διαλειτουργεί και διασυνδέεται µε το πληρο-
φοριακό σύστηµα του µητρώου ιχνηλασιµότητας καπνικών προ-
ϊόντων του άρθρου 106Α, κατά τους όρους του άρθρου 84 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι
αρµόδιες αρχές για τη διαχείριση, την ενηµέρωση και την παρα-
κολούθηση της ορθής λειτουργίας του Ε.Κ.Μ.Ε.Α., τα ζητήµατα
της ανταλλαγής πληροφοριών και διασταύρωσης στοιχείων για
τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιοµηχανο-
ποιηµένων καπνών, τσιγαρόχαρτου και λοιπών κρίσιµων υλών για
την παραγωγή βιοµηχανοποιηµένων καπνών, τηρουµένων των
διατάξεων του Κανονισµού (Ε.Ε.) 2016/679 και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των φυσι-
κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσω-
πικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και ο
τύπος και το περιεχόµενο της ειδικής δήλωσης καταχώρισης στο
Ε.Κ.Μ.Ε.Α. της παρ. 3.»

Άρθρο 17
Υποχρέωση εφαρµογής µέτρων δέουσας επιµέλειας - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 100Γ του  ν. 2960/2001 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100Γ του ν.
2960/2001 (Α’ 265) µετά από τις λέξεις «οι επιχειρήσεις χονδρι-
κής πώλησης» προστίθενται οι λέξεις «βιοµηχανοποιηµένων κα-
πνών», στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 οι λέξεις «κάθε µήνα»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κάθε εξάµηνο» και µετά από τη
φράση «να παρέχουν» προστίθεται η λέξη «άµεσα» και στο δεύ-
τερο εδάφιό της οι λέξεις «από τον µήνα διενέργειας της συναλ-
λαγής» αντικαθίστανται από τη φράση «από τον µήνα κατά τον
οποίον συµπληρώνεται ένα εξάµηνο από την ηµεροµηνία της συ-
ναλλαγής», και το άρθρο 100Γ διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 100Γ
Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι παρακάτω όροι
χρησιµοποιούνται µε την εξής σηµασία: α) ως «πελάτες» νοούν-
ται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, που
προµηθεύονται βιοµηχανοποιηµένα καπνά από τις αδειοδοτηµέ-
νες καπνοβιοµηχανίες, τα αδειοδοτηµένα επαγγελµατικά εργα-
στήρια παραγωγής προϊόντων καπνού από τους εισαγωγείς από
τρίτες χώρες και τους παραλήπτες από άλλα κράτη-µέλη µε
σκοπό τη µεταπώλησή τους, β) ως «προµηθευτές» νοούνται τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, τα οποία, ενερ-
γώντας στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής τους ιδιό-
τητας παρέχουν συµβατικώς στις αδειοδοτηµένες καπνο-
βιοµηχανίες ή στα αδειοδοτηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια
παραγωγής προϊόντων καπνού πρώτες ύλες, καθώς και πάσης
φύσεως υλικά και υπηρεσίες.

2. Οι αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες, οι επιχειρήσεις πρώ-
της µεταποίησης καπνού, τα αδειοδοτηµένα επαγγελµατικά ερ-
γαστήρια παραγωγής βιοµηχανοποιηµένων καπνών και οι
επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης βιοµηχανοποιηµένων καπνών
έχουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν µέτρα δέουσας επιµέλειας
ως προς τους πελάτες και τους προµηθευτές τους. Μέτρα δέ-
ουσας επιµέλειας έχουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν και οι
εισαγωγείς από τρίτες χώρες και οι παραλήπτες βιοµηχανοποι-
ηµένων καπνών από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ως προς τους πε-
λάτες τους. Οι καλλιεργητές καπνού εξαιρούνται απολύτως από
την εφαρµογή των µέτρων δέουσας επιµέλειας.

3. Τα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τους πελάτες και
τους προµηθευτές περιλαµβάνουν τουλάχιστον: α) την εξακρί-
βωση και την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και των
προµηθευτών βάσει εγγράφων, δεδοµένων ή πληροφοριών από
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αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή, β) την τήρηση και καταγραφή
αρχείων µε όλες τις σχετικές συναλλαγές, γ) την άσκηση συνε-
χούς εποπτείας της εµπορικής δραστηριότητας στα πλαίσια της
εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων κα-
πνών, µε ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγµατοποι-
ούνται κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε να είναι δυνατός ο
εντοπισµός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών.

4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 υποχρεούνται να αποστέλλουν κάθε
εξάµηνο στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) για την
αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου προϊόντων Ε.Φ.Κ. & Φ.Κ., που
συστήνεται µε το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141), ηλεκτρονική
κατάσταση µε τις συναλλαγές των προµηθευτών και πελατών
τους, καθώς και να παρέχουν άµεσα πληροφορίες για ασυνήθι-
στες ή ύποπτες συναλλαγές. Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις υπο-
βάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου
µήνα, από τον µήνα κατά τον οποίο συµπληρώνεται ένα εξάµηνο
από την ηµεροµηνία της συναλλαγής.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή µε κοινές απο-
φάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και των κατά περίπτωση αρ-
µόδιων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του
παρόντος.»

Άρθρο 18
Πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις 
βιοµηχανοποιηµένων καπνών - Τροποποίηση 

του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001 

α) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 119Β του ν.
2960/2001 (Α’ 265) οι λέξεις «εντός µηνός» αντικαθίσταται από
τις λέξεις «εντός δύο µηνών», στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 η
φράση «που κοινοποιείται στην επιχείρηση από υπάλληλο της
αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής, συντασσοµένου αποδεικτικού επί-
δοσης» αντικαθίσταται από τη φράση «που κοινοποιείται ηλε-
κτρονικά στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν.
4174/2013 (Α’ 170)» και οι λέξεις «τριάντα (30)» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «είκοσι (20)», η παρ. 3 αντικαθίσταται, στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 4 η φράση «γνωστοποίηση της κατάσχεσης» αν-
τικαθίσταται από τη φράση «διενέργεια της δειγµατοληψίας,
προστίθενται οι παρ. 5Α και 9  και το άρθρο 119Β διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 119Β
Πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις 

βιοµηχανοποιηµένων καπνών

1. Οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων και συγκεκριµένα οι
αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες, τα αδειοδοτηµένα επαγγελ-
µατικά εργαστήρια, οι εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών
από τρίτη χώρα και οι παραλήπτες βιοµηχανοποιηµένων καπνών
από άλλο κράτος µέλος κοινοποιούν κατάλογο των εµπορικών
τους σηµάτων ή των σηµάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια χρή-
σης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
καθώς και τα στοιχεία γνησιότητας. Η πρώτη υποβολή του κατα-
λόγου αυτού γίνεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης στην υποβολή του
καταλόγου των εµπορικών σηµάτων επιβάλλεται πρόστιµο εκατό
(100) ευρώ µε ανώτατο όριο τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µε
καταλογιστική πράξη του Προϊσταµένου του Τελωνείου, στην το-
πική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης
καπνικών προϊόντων ή το υποκατάστηµα, αν η έδρα της επιχεί-
ρησης δεν βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Ο κατάλογος
αυτός επανυποβάλλεται επικαιροποιηµένος από όλους τους
ανωτέρω εντός δύο (2) µηνών από την προσθήκη ή διαγραφή εµ-
πορικού σήµατος.

2. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης πενήντα χιλιάδων
(50.000) και άνω τεµαχίων βιοµηχανοποιηµένων καπνών, που φέ-
ρουν τα εµπορικά σήµατα οποιασδήποτε επιχείρησης καπνικών
προϊόντων από τις µνηµονευόµενες στην παρ. 1, η οποία διενερ-
γήθηκε από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή ή από τη Γενική Δι-
εύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
(Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών ή από τις αστυνοµικές ή

λιµενικές αρχές, η Α.Α.Δ.Ε., εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών
από την επιβολή της κατάσχεσης, προβαίνει σε γνωστοποίηση
της κατάσχεσης στην επιχείρηση, µε επιστολή της, που κοινο-
ποιείται ηλεκτρονικά στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 5
του ν. 4174/2013, η οποία περιλαµβάνει:

(α) την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο της κατάσχεσης,
(β) τη µάρκα των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων κα-

πνών, όπως αναφέρεται στη συσκευασία, και, εφόσον υπάρχει,
οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την προοριζόµενη αγορά λιανικής
πώλησης,

(γ) οποιεσδήποτε ενδείξεις ταυτότητας εµφανίζονται στα κι-
βώτια ή στις παλέτες ή στις κούτες ή στα πακέτα των κατασχε-
θέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,

(δ) την ποσότητα των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων κα-
πνών. 

Για τους σκοπούς του παρόντος, ένα (1) γραµµάριο λεπτοκοµ-
µένου καπνού για στριφτά τσιγάρα θα θεωρείται ως αντίστοιχο
ενός τεµαχίου τσιγάρου.

3. Επί της αναφερόµενης στην παρ. 2 κατασχεθείσας ποσό-
τητας, διενεργείται δειγµατοληψία ως εξής:

α) η Τελωνειακή Αρχή που προέβη στην κατάσχεση, λαµβάνει,
κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, τέσσερα (4) όµοια δείγµατα βιο-
µηχανοποιηµένων καπνών για εργαστηριακή εξέταση, δύο (2)
από τα οποία αποστέλλει στην επιχείρηση καπνικών και τα άλλα
δύο (2) στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία Σερρών, για εξέταση, 

β) αν η κατάσχεση διενεργήθηκε από άλλη Υπηρεσία µε αρ-
µοδιότητα για τη δίωξη του λαθρεµπορίου, η Υπηρεσία αυτή
προβαίνει, κατόπιν υπόδειξης της Τελωνειακής Αρχής στη χω-
ρική αρµοδιότητα της οποίας πραγµατοποιήθηκε η κατάσχεση,
στην οποία αποστέλλει την έκθεση κατάσχεσης, στη δειγµατο-
ληψία σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. α’ και παραδίδει τα
δείγµατα αυτά στην ίδια Τελωνειακή Αρχή. Αµέσως µετά από την
παραλαβή των δειγµάτων η αρµόδια Τελωνειακή Αρχή αποστέλ-
λει τα δύο (2) δείγµατα στην επιχείρηση καπνικών και τα άλλα
δύο (2) στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία Σερρών, για εξέταση,

γ) κατόπιν σχετικού αιτήµατος της επιχείρησης καπνικών που
υποβάλλεται στην Τελωνειακή Αρχή των περ. α’ και β’, εντός δε-
καπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην
επιχείρηση, η επιχείρηση καπνικών µπορεί να επιθεωρήσει το σύ-
νολο των κατασχεθέντων προϊόντων. 

Με το ίδιο αίτηµα µπορεί να ζητηθεί εκ νέου δειγµατοληψία
της κατασχεθείσας ποσότητας, παρουσία εκπροσώπου της, η
οποία διενεργείται από µικτά κλιµάκια που αποτελούνται από
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης και της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού
Χηµείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και λαµβάνονται τέσσερα (4)
όµοια δείγµατα, δύο (2) για την επιχείρηση και δύο (2) για εξέ-
ταση από την αρµόδια χηµική υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..

4. Εάν τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά είναι λα-
θραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης, αυτή υποχρε-
ούται εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατά τα ανωτέρω
διενέργεια της δειγµατοληψίας, σε απάντηση, η οποία αποσκοπεί
στην ενηµέρωση της Τελωνειακής Αρχής και δεν αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την επιβολή των πληρωµών. Αν η εταιρεία έχει αι-
τηθεί τη δειγµατοληψία της περ. γ’ της παρ. 3, η προθεσµία του
προηγούµενου εδαφίου εκκινεί από τη διενέργειά της. Η απάν-
τηση περιλαµβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση σχετικά µε τα ακόλουθα:

(α) τον τόπο κατασκευής των κατασχεθέντων βιοµηχανοποι-
ηµένων καπνών,

(β) την ηµεροµηνία κατασκευής των κατασχεθέντων βιοµηχα-
νοποιηµένων καπνών,

(γ) τη χώρα προορισµού των κατασχεθέντων βιοµηχανοποι-
ηµένων καπνών και την προοριζόµενη αγορά λιανικής πώλησης,

(δ) οποιαδήποτε ενδιάµεση αποθήκευση και αποστολή, 
(ε) την ταυτότητα του πρώτου αγοραστή των κατασχεθέντων

βιοµηχανοποιηµένων καπνών, 
(στ) την ταυτότητα οποιουδήποτε γνωστού µεταγενέστερου

αγοραστή των κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών,
(ζ) τα τιµολόγια που εκδόθηκαν προς τον πρώτο αγοραστή

σχετικά µε τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά και
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(η) τα αρχεία πληρωµών από τον πρώτο αγοραστή για οποι-
αδήποτε κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά.

Η επιχείρηση µπορεί µέσα στην ίδια προθεσµία να προσκοµί-
σει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο και να παράσχει οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση.

5. Σε βάρος της επιχείρησης καπνικών προϊόντων επιβάλλεται
αµελλητί, µε καταλογιστική πράξη του Προϊσταµένου του Τελω-
νείου, στην τοπική αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της
επιχείρησης καπνικών προϊόντων ή το υποκατάστηµα, σε περί-
πτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στην Ελληνική
Επικράτεια, η υποχρεωτική πληρωµή προς το Ελληνικό Δηµόσιο:

(α) Ποσού που ισούται µε το 100% των φόρων και δασµών που
θα βεβαιώνονταν εάν τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της
επιχείρησης καπνικών προϊόντων είχαν διατεθεί νόµιµα προς
ανάλωση στο έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας.

(β) Εάν τα γνήσια βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης
που έχουν κατασχεθεί εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους στην
Ελληνική Επικράτεια ανέρχονται σε συνολικό αριθµό που υπερ-
βαίνει τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) τεµάχια, η επιχείρηση
προβαίνει σε συµπληρωµατική πληρωµή ποσού ίσου µε το 200%
του ποσού των φόρων και δασµών επί του συνόλου των ποσοτή-
των που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι οποίοι θα
βεβαιώνονταν εάν τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά της επιχείρησης
είχαν διατεθεί νόµιµα προς λιανική πώληση στο έδαφος της Ελ-
ληνικής Δηµοκρατίας. Εφόσον η ποσότητα των κατασχεµένων
βιοµηχανοποιηµένων καπνών ανέρχεται σε συνολικό αριθµό που
υπερβαίνει τα σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) τεµάχια, η επι-
χείρηση θα προβαίνει σε συµπληρωµατική πληρωµή ποσού ίσου
µε το 400% του ποσού των φόρων και δασµών επί του συνόλου
των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού,
οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά της
επιχείρησης είχαν διατεθεί νόµιµα προς λιανική πώληση στο έδα-
φος της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Το ποσό της περίπτωσης αυτής
διατίθεται για τη χρηµατοδότηση των προσπαθειών καταπολέ-
µησης της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων.

Εφόσον η επιχείρηση καπνικών προϊόντων είναι νοµικό πρό-
σωπο, η πληρωµή επιβάλλεται στο νοµικό πρόσωπο. Το δικαίωµα
του Προϊσταµένου του Τελωνείου προς έκδοση της καταλογιστι-
κής πράξης υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, αρχόµενη από
το τέλος του έτους εντός του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση.
Κατά τα λοιπά, ως προς την τηρητέα διοικητική διαδικασία και
την άσκηση δικαστικής προσφυγής, εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 4, 150 παρ. 4 και 152 παρ. 3, 5,
6 και 7 του παρόντος Κώδικα.

Στην ανωτέρω περ. β’, αν πρόκειται για βιοµηχανοποιηµένα
καπνά επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων της παρ. 1, που έχουν
συνάψει Συµφωνίες Συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για
την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, στις οποίες προβλέπονται
πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατασχέσεις γνήσιων βιοµηχα-
νοποιηµένων καπνών τους και για όσο χρονικό διάστηµα ισχύουν
οι συµφωνίες, για την επιβολή της υποχρεωτικής πληρωµής
εφαρµόζονται αναλογικά τα οριζόµενα στην παρ. 5Α.

5.Α. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων της
παρ. 1, οι οποίες έχουν συνάψει Συµφωνίες Συνεργασίας µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου,
στις οποίες προβλέπονται πληρωµές εξαρτώµενες από τις κατα-
σχέσεις γνήσιων βιοµηχανοποιηµένων καπνών τους και για όσο
χρονικό διάστηµα ισχύουν οι Συµφωνίες, η υποχρεωτική πλη-
ρωµή της παρ. 5 επιβάλλεται ως εξής: 

α) Εάν στο πλαίσιο των Συµφωνιών Συνεργασίας έχει καταβλη-
θεί πληρωµή για τη συγκεκριµένη κατάσχεση από την επιχείρηση
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ποσό της πληρωµής που ανα-
λογεί στην Ελλάδα υπολείπεται του ποσού της πληρωµής που
οφείλει να καταβληθεί κατά την παρ. 5, επιβάλλεται το ποσό που
προκύπτει κατόπιν αφαίρεσης του ποσού που αναλογεί στην Ελ-
λάδα και έχει καταβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν το
ποσό της πληρωµής που έχει καταβληθεί προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση και αναλογεί στην Ελλάδα υπερβαίνει το οφειλόµενο
ποσό κατά την παρ. 5, δεν εκδίδεται καταλογιστική πράξη σε
βάρος της επιχείρησης.

β) Εάν η έκδοση της καταλογιστικής πράξης κατά την παρ. 5

προηγηθεί της καταβολής πληρωµής προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τότε η καταλογιστική πράξη τροποποιείται και το επιβαλ-
λόµενο ποσό πληρωµής µειώνεται κατά το ποσό της πληρωµής
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αναλογεί στην Ελλάδα. Εάν το
ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό που επιβλήθηκε δυνάµει της κα-
ταλογιστικής πράξης, η καταλογιστική πράξη ανακαλείται. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η καταβολή της πληρωµής προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ποσό αυτής που αναλογεί στην Ελ-
λάδα αποδεικνύονται µε επίσηµο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, το οποίο οφείλει να προσκοµίσει η επιχείρηση στην αρµόδια
Τελωνειακή Αρχή.

6. Οι προϋποθέσεις του καταλογισµού δεν συντρέχουν, αν τα
λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά εκλάπησαν από τρίτους ή
διέφυγαν της κατοχής της επιχείρησης από λόγους ανωτέρας
βίας. Σε περίπτωση κλοπής, η επιχείρηση οφείλει να αποδείξει
ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή της και
να προσκοµίσει τουλάχιστον αντίγραφο της µήνυσης που υπέ-
βαλε για το αδίκηµα της κλοπής, πριν από την κατάσχεση της
παρ. 2, καθώς και αντίγραφο της καταχώρησης του περιστατικού
της κλοπής στο βιβλίο συµβάντων της αρµόδιας αστυνοµικής
αρχής. Σε περίπτωση λόγου ανώτερης βίας, η επιχείρηση υπο-
χρεούται να προσκοµίσει, τουλάχιστον, βεβαίωση της αρµόδιας
για την αντιµετώπισή του δηµόσιας αρχής, ότι συνέβη το περι-
στατικό και η απώλεια των βιοµηχανοποιηµένων καπνών. Εάν µε-
ταγενέστερα µε αµετάκλητη ποινική απόφαση ή αµετάκλητο
βούλευµα αποδειχθεί ότι δεν έλαβε χώρα η ανωτέρω κλοπή, ανα-
βιώνει η υποχρέωση της επιχείρησης να καταβάλει τα καταλογι-
σθέντα ποσά για τα λαθραία βιοµηχανοποιηµένα καπνά της που
είχαν κατασχεθεί. Κατά το χρονικό διάστηµα από τη διάπραξη
της παράβασης µέχρι να καταστεί αµετάκλητη η ποινική από-
φαση ή το βούλευµα, αναστέλλεται η παραγραφή του δικαιώµα-
τος του Δηµοσίου να εκδώσει την καταλογιστική πράξη.

7. Τα ποσά που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω δεν έχουν το
χαρακτήρα του διοικητικού προστίµου ή της ποινικής κύρωσης
αλλά επιβάλλονται ως αποζηµίωση οφειλόµενη στο πλαίσιο αν-
τικειµενικής ευθύνης έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για το γε-
γονός της εκτροπής των βιοµηχανοποιηµένων καπνών της
επιχείρησης στο παράνοµο εµπόριο, ανεξάρτητα από υπαιτιό-
τητα επιχείρησης, ακόµη και εάν η επιχείρηση είχε συµµορφωθεί
από κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από
τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις.

Η καταβολή των ανωτέρω πληρωµών ουδόλως εµποδίζει την
κατά τις κείµενες διατάξεις έρευνα και τον κολασµό τυχόν λα-
θρεµπορικών παραβάσεων που έλαβαν χώρα σε σχέση µε την
ποσότητα βιοµηχανοποιηµένων καπνών που κατασχέθηκαν.

8. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα ει-
δικότερα θέµατα της διαδικασίας της δειγµατοληψίας, της δια-
δικασίας της χηµικής εξέτασης των δειγµάτων, της οριστι-
κοποίησης των αποτελεσµάτων της χηµικής εξέτασης και κάθε
άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.

9. Τα κατασχεθέντα βιοµηχανοποιηµένα καπνά της παρ. 2 κα-
ταστρέφονται  σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 171.»

Άρθρο 19
Φορολογητέα αξία για τον υπολογισµό του Φ.Π.Α. 

λεπτοκοµµένου καπνού και άλλων καπνών 
για κάπνισµα - Προσθήκη άρθρου 98Α 

στον ν. 2960/2001

Mετά το άρθρο 98 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται
άρθρο 98Α ως εξής:

«Άρθρο 98Α
Λεπτοκοµµένος καπνός και άλλα καπνά προοριζόµενα για κά-

πνισµα - Φορολογητέα αξία
για τον υπολογισµό του Φ.Π.Α.

Στις περιπτώσεις παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης ή ει-
σαγωγής από τρίτες χώρες, προϊόντων λεπτοκοµµένου καπνού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3195



που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών)
τσιγάρων και άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισµα,
όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 94 και 95 και τα οποία: 

α) αποτελούν αντικείµενο λαθρεµπορίας ή
β) κατέχονται από ιδιώτες και εισάγονται από τρίτες χώρες

αποκλειστικά για ατοµική χρήση του προσώπου που τα κατέχει,
σε ποσότητα µεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται ατελώς
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 98 και η οποία δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) γραµµαρίων µικτού
βάρους ή 

γ) παραλαµβάνονται στο εσωτερικό της χώρας µε ταχυδρο-
µικά δέµατα, σε ποσότητα µεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέ-
πεται ατελώς, εφόσον προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου
98, και όχι πάνω από πεντακόσια (500) γραµµάρια µικτού βάρους
και προορίζονται αποκλειστικά για ατοµική χρήση ή 

δ) παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορί-
ζονται για εµπορία ή

ε) διατίθενται δωρεάν για σκοπούς έρευνας αγοράς, 
ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται µε βάση τη µέση, κατ’ έτος, σταθµι-

σµένη τιµή λιανικής πώλησης σύµφωνα µε τα στοιχεία φορολο-
γίας του προηγούµενου έτους που είναι γνωστά κατά την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους. Ως µέση σταθµισµένη τιµή λιανικής πώ-
λησης νοείται το πηλίκο της συνολικής φορολογητέας αξίας του
κατά περίπτωση είδους προς τη συνολική ποσότητα του είδους
αυτού σε χιλιόγραµµα καθαρού βάρους που τέθηκε σε ανάλωση
το προηγούµενο έτος. Η µέση σταθµισµένη τιµή λιανικής πώλη-
σης κάθε έτους καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδίδεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και
εφαρµόζεται για όλο το έτος.»

Άρθρο 20
Κατασχέσεις καπνικών - Τροποποίηση της παρ. 4 

του άρθρου 171 του ν. 2960/2001

Η παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Βιοµηχανοποιηµένα καπνά, που κατάσχονται, ως αντικεί-
µενο λαθρεµπορίας, καταστρέφονται ως εξής:

α) Όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 119Β, το αργό-
τερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από την κατάσχεση, µε την προ-
ϋπόθεση ότι έχουν διενεργηθεί και ολοκληρωθεί δειγµατοληψίες
που προβλέπονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου και σε κάθε πε-
ρίπτωση αµέσως µετά από τη γνωστοποίηση των Εκθέσεων Εξέ-
τασης Δειγµάτων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου
του Κράτους στην Τελωνειακή Αρχή που διενήργησε την κατά-
σχεση ή στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας διενεργήθηκε η κα-
τάσχεση από άλλη ελεγκτική αρχή και στην εταιρεία καπνικών,
για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηµα σύµφωνα µε την
περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 119Β.

β) Τα λοιπά προϊόντα, πλην όσων αναφέρονται στην παρ. 2 του
άρθρου 119Β, και ποσότητες µικρότερες των 50.000 τεµαχίων
για προϊόντα που φέρουν τα εµπορικά σήµατα οποιασδήποτε
επιχείρησης καπνικών προϊόντων από τις µνηµονευόµενες στην
παρ. 1 του ίδιου άρθρου,  όταν παρέρχονται άπρακτες οι προθε-
σµίες που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 167.

γ) Η καταστροφή διενεργείται ενώπιον τριµελούς επιτροπής,
η οποία συγκροτείται µε σχετική απόφαση του Προϊσταµένου
της αρµόδιας τελωνειακής αρχής. Για κατασχέσεις έως χίλια
(1.000) τεµάχια τσιγάρων ή έως πέντε (5) χιλιόγραµµα καθαρού
βάρους για τα λοιπά βιοµηχανοποιηµένα καπνά του άρθρου 94,
η επιτροπή καταστροφής αποτελείται από τον προϊστάµενο της
αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής και τον προϊστάµενο του δικαστι-
κού τµήµατος ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους και έναν (1)
υπάλληλο µε ελεγκτικά καθήκοντα της ίδιας Τελωνειακής Αρχής.
Για κατασχέσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις ποσότητες του προ-
ηγούµενου εδαφίου, η επιτροπή καταστροφής αποτελείται από
έναν υπάλληλο της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής, ως πρόεδρο,
έναν υπάλληλο της κατά τόπο αρµόδιας αστυνοµικής  ή  λιµενι-
κής  αρχής  και  έναν  (1) υπάλληλο  της  πλησιέστερης  οµοίως
Δ.Ο.Υ., ως µέλη. Ως αναπληρωτής του υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ.,
δύναται να ορίζεται και υπάλληλος του Δήµου, στον  οποίο

εδρεύει  η  αρµόδια  Τελωνειακή  Αρχή. Ο πρόεδρος και τα µέλη
της επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, κατόπιν ει-
σήγησης των υπηρεσιών προέλευσής τους. Είναι δυνατή η µα-
ζική καταστροφή κατασχεθέντων βιοµηχανοποιηµένων καπνών
από την Επιτροπή του τρίτου εδαφίου, εφόσον αυτά προέρχον-
ται από µεµονωµένες κατασχέσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα
χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων ή τα πέντε (5)  χιλιόγραµµα κα-
θαρού βάρους για τα λοιπά βιοµηχανοποιηµένα καπνά του άρ-
θρου 94.

Για την καταστροφή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
δ) Οµοίως καταστρέφονται µετά από την τήρηση της διαδικα-

σίας της περ. γ’ τα ανωτέρω προϊόντα σε περίπτωση δήµευσής
τους από δικαστήριο.

ε) Η καταστροφή σύµφωνα µε τις περ. α’, β’ δεν κωλύει τη διε-
ρεύνηση και  την τιµώρηση τυχόν διοικητικών παραβάσεων και
ποινικών αδικηµάτων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ 

ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 21 
Επιβολή προστίµων για την παρεµπόδιση 

του τελωνειακού ελέγχου - Προσθήκη 
παρ. 11 στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001

Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001 (Α’265) προστίθεται παρ. 11
ως εξής: 

«11.  Αν, στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου για τη διαπίστωση
της τήρησης ή µη των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων της τε-
λωνειακής νοµοθεσίας, ο ελεγχόµενος δεν συνεργαστεί µε την
τελωνειακή αρχή ή δεν προσκοµίσει τα ζητούµενα στοιχεία και
αρχεία ή δεν επιτρέψει στην τελωνειακή αρχή την είσοδο σε
οποιοδήποτε χώρο της επαγγελµατικής του εγκατάστασης ή του
µεταφορικού του µέσου, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους δύο χιλιά-
δων πεντακοσίων (2.500) ευρώ σε βάρος του. Για την εφαρµογή
της παρούσας, ως µη συνεργασία νοείται η µη ανταπόκριση σε
αίτηµα της τελωνειακής αρχής για παροχή πληροφοριών ή στοι-
χείων σε χρόνο που ορίζεται από την τελωνειακή αρχή, ο οποίος
δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες, ούτε να υπο-
λείπεται των πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης.»

Άρθρο 22
Αυστηροποίηση ποινών λαθρεµπορίας - Τροποποίηση του

άρθρου 157 του ν. 2960/2001

1. Στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 2690/2001
(Α’ 265), οι λέξεις «τουλάχιστον ενός (1) έτους» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «δύο τουλάχιστον (2) ετών», στην περ. γ’ µετά από
τις λέξεις «Με κάθειρξη» προστίθενται οι λέξεις «δέκα τουλάχι-
στον (10) ετών» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Η κατά το άρθρο 155 του παρόντος λαθρεµπορία τιµωρεί-
ται µε:

α) Φυλάκιση έξι (6) τουλάχιστον µηνών. Εάν όµως το αντικεί-
µενο της λαθρεµπορίας δεν έχει σηµαντική αξία και προορίζεται
για ατοµική χρήση ή ανάλωση του υπαιτίου, το ελάχιστο όριο της
ποινής µειώνεται στο ένα έκτο.

β) Φυλάκιση δύο (2) τουλάχιστον  ετών εάν:
βα) διαπράχθηκε καθ’ υποτροπήν,
ββ) διαπράχθηκε ενόπλως ή υπό τριών ή περισσοτέρων µαζί,
βγ) οι δασµοί, οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις που στε-

ρήθηκε το Δηµόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται στο ποσό
των τριάντα χιλιάδων (30.000) τουλάχιστον ευρώ και άνω, 

βδ) ο υπαίτιος µεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα.
γ) Κάθειρξη, δέκα (10) τουλάχιστον ετών, εάν οι δασµοί, φόροι

και οι λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δηµόσιο ή η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιά-
δων (150.000) ευρώ.»

Άρθρο 23
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Καθορισµός κινήτρων και αµοιβών - Μέτρα 
προστασίας - Τροποποίηση του άρθρου 158 

του ν. 2960/2001

Η παρ. 4 του άρθρου 158 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδε-
ται ύστερα από εισήγηση  του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζον-
ται:

α) οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αµοιβών σε όσους
παρέχουν πληροφορίες, οι οποίοι συµβάλλουν:

αα) στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση και κα-
ταστολή λαθρεµπορικών πράξεων των άρθρων 155 και επόµενα
ή 

αβ) στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εµπορευµάτων,  
β) οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αµοιβών στους

υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες χορηγούνται για την επίτευξη
εξαιρετικών επιδόσεων, πέραν των συνήθων καθηκόντων τους,
που συµβάλλουν:

βα) στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση και κατα-
στολή σηµαντικών υποθέσεων λαθρεµπορικών πράξεων των άρ-
θρων 155 και επόµενα ή 

ββ) στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εµπορευµάτων, και
γ) το ύψος και το είδος των αµοιβών που δίδονται ως αντάλ-

λαγµα στα πρόσωπα των περ. α’ και β’, οι οποίες µπορεί να είναι
υλικές, χρηµατικές ή άλλες. Οι χρηµατικές αµοιβές που κατα-
βάλλονται είναι κατ’ αποκοπή ποσά ή και ποσοστιαίες, έως είκοσι
τοις εκατό (20%) επί των εισπραχθέντων πολλαπλών τελών ή του
εκπλειστηριάσµατος των κατασχεθέντων λαθραίων ειδών. Με
όµοια απόφαση καθορίζονται τα µέτρα προστασίας για τα πρό-
σωπα των προηγούµενων περιπτώσεων.»

Άρθρο 24
Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά µε εµπορεύµατα

που έχουν τεθεί σε ελεύθερη ζώνη - Προσθήκη 
των παρ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 στο άρθρο 148 

και τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 

1. Στο άρθρο 148 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθενται οι
παρ. 5 έως και 11, ως εξής:

«5. Με την επιφύλαξη των παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11 οπότε επι-
βάλλονται τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις διατάξεις
αυτές, για τη µη τήρηση των διαδικασιών του ειδικού καθεστώ-
τος ελευθέρων ζωνών, όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισµό
(ΕΕ) 952/2013, τον Κανονισµό (ΕΕ) 2446/15 και τον Κανονισµό
(ΕΕ) 2447/2015, το άρθρο 33, το άρθρο 39 και την απόφαση της
παρ. 2 αυτού, επιβάλλεται στον φορέα διαχείρισης ή στην εγκα-
τεστηµένη επιχείρηση, κατά περίπτωση, πρόστιµο από εκατό
(100) µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε παράβαση, ανά-
λογα µε τη βαρύτητά της.

6. Στον φορέα διαχείρισης ή την εγκατεστηµένη επιχείρηση
που συντάσσει Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα µε την οποία
µη ενωσιακά εµπορεύµατα, τα οποία εισέρχονται έµµεσα στην
ελεύθερη ζώνη, δηλώνονται, είτε µε έντυπο είτε µέσω ηλεκτρο-
νικής εφαρµογής, ως ενωσιακά, επιβάλλεται πρόστιµο από δύο
(2.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα µε τη σοβα-
ρότητα της παράβασης. 

7. Όταν κατά τον έλεγχο στις αποθήκες του φορέα διαχείρι-
σης ή εγκατεστηµένης επιχείρησης στην ελεύθερη ζώνη ανακα-
λύπτονται διαφορές κατά ένα ποσοστό µεγαλύτερο ή µικρότερο,
οι οποίες υπερβαίνουν κατά δύο τοις εκατό (2%) την, σύµφωνα
µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 39, οριζόµενη φύρα ή
µεταβολές του είδους ή της ποιότητας των εµπορευµάτων που
τελούν υπό το καθεστώς της ελεύθερης ζώνης επιβάλλεται στον
φορέα διαχείρισης ή στην εγκατεστηµένη επιχείρηση, κατά πε-
ρίπτωση, πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο των δασµοφορολογικών
επιβαρύνσεων για τα εµπορεύµατα που λείπουν ή για αυτά στα
οποία βρέθηκαν διαφορές στο είδος ή στην ποιότητά τους. 

8. Εάν οι διαφορές στην ποιότητα, στην ποσότητα ή στο είδος
υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%), εκτός της πληρωµής του,
κατά την παρ. 7 προστίµου, ο φορέας διαχείρισης ή η εγκατε-

στηµένη επιχείρηση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να καταβάλ-
λει αµέσως τους δασµούς, τους φόρους και τις λοιπές επιβαρύν-
σεις για όλα τα εµπορεύµατα που αφορούν στον ίδιο Αριθµό
Καταχώρισης Λογιστικής Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.).

9. Eάν, κατά τον έλεγχο στις αποθήκες του φορέα διαχείρισης
ή εγκατεστηµένης επιχείρησης στην ελεύθερη ζώνη, προκύπτει
έλλειµµα στα δοχεία ή τα δέµατα που έχουν καταχωρισθεί στη
λογιστική αποθήκη, επιβάλλεται στον φορέα διαχείρισης ή στην
εγκατεστηµένη επιχείρηση, κατά περίπτωση, πρόστιµο ίσο µε το
διπλάσιο των οφειλόµενων δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύν-
σεων για τα εµπορεύµατα που λείπουν. Εάν το βάρος κάθε δο-
χείου ή δέµατος που λείπει, δεν είναι γνωστό, αυτό υπολογίζεται
βάσει του µέσου βάρους των οµοειδών δοχείων ή δεµάτων, που
έχουν καταχωρισθεί µε τον ίδιο Αριθµό Καταχώρισης Λογιστικής
Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.). Η εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων
δεν αποκλείει τη δίωξη για λαθρεµπορία σύµφωνα µε την περ.
ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 155.

10. Εάν µέσα στις αποθήκες του φορέα διαχείρισης ή εγκατε-
στηµένης επιχείρησης στην ελεύθερη ζώνη, βρίσκονται εµπορεύ-
µατα τα οποία τελούν υπό το ειδικό καθεστώς της ελεύθερης
ζώνης και δεν έχουν καταχωρισθεί στη λογιστική αποθήκη, επι-
βάλλεται στον φορέα διαχείρισης ή την εγκατεστηµένη επιχεί-
ρηση, κατά περίπτωση, πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο των
οφειλόµενων δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, δύναται να ειδι-
κεύονται οι παραβάσεις της παρ. 5 και να ρυθµίζεται το ύψος των
προστίµων για κάθε παράβαση µέσα στα όρια που προβλέπονται
στο παρόν.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 προστίθεται
περ. ιδ) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Ως λαθρεµπορία θεωρείται:
α) η διάθεση στην κατανάλωση, χωρίς έγγραφη άδεια της αρ-

µόδιας Τελωνειακής Αρχής και πληρωµή του εισαγωγικού δα-
σµού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων, εµπορευµάτων, τα οποία
έχουν εισαχθεί δυνάµει νόµου ή σύµβασης, ατελώς ή µε µειωµέ-
νες επιβαρύνσεις για ορισµένες ειδικές χρήσεις ή η χρησιµοποί-
ηση αυτών των εµπορευµάτων σε άλλες χρήσεις εκτός των
ορισµένων ειδικών τοιούτων,

β) η εξαγωγή ή η εισαγωγή εµπορευµάτων των οποίων, κατά
νόµο ή µε απόφαση της αρµόδιας Αρχής, είναι απαγορευµένη η
εξαγωγή ή η εισαγωγή, εκτός εάν µε έγγραφη άδεια επιτράπηκε
αυτή κατ' εξαίρεση της απαγόρευσης από την αρµόδια Αρχή,

γ) κάθε έλλειψη εµπορευµάτων από αποθήκες αποταµίευσης,
µε σκοπό να στερήσει το Δηµόσιο από τους εισπρακτέους δα-
σµούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις επί των ελλειπόντων,
εκτός αν το σύνολο των ως άνω δασµοφορολογικών και λοιπών
επιβαρύνσεων που αναλογούν στα ελλείποντα εµπορεύµατα δεν
υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και καταβληθούν τα
οφειλόµενα µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες, από την ανακά-
λυψη και βεβαίωση του ελλείµµατος, οπότε χαρακτηρίζεται η
πράξη ως απλή τελωνειακή παράβαση και εφαρµόζεται η παρ. 3
του άρθρου 148 του παρόντος,

δ) η ύπαρξη εµπορευµάτων σε πλοία ανεξαρτήτως χωρητικό-
τητας τα οποία παραπλέουν στην ακτή και κατευθύνονται σε ελ-
ληνικό λιµάνι χωρίς να αναφέρονται στο δηλωτικό του πλοίου,

ε) η ύπαρξη εµπορευµάτων, έστω και αναγεγραµµένων στο
δηλωτικό, σε πλοίο, πλοιάριο ή πλωτό µέσο ανεξαρτήτου χωρη-
τικότητας, το οποίο έχει προσορµίσει χωρίς ανώτερη βία σε λι-
µάνι ή όρµο του Κράτους, στο οποίο δεν επιτρέπεται η προσέγ-
γιση,

στ) η κατά την ώρα της αναχώρησης από το πλοίο έλλειψη εµ-
πορευµάτων, που φορτώθηκαν για το εξωτερικό ή για άλλο λι-
µάνι του Κράτους µε παραστατικό διαµετακόµισης,

ζ) η αγορά, πώληση και κατοχή εµπορευµάτων που έχουν ει-
σαχθεί ή τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδί-
κηµα της λαθρεµπορίας,

η) η µε οποιονδήποτε τρόπο αφαίρεση του αριθµού πλαισίου
από αυτοκίνητο ή παραποίηση αυτού και η µε οποιονδήποτε
τρόπο τοποθέτησή του, ενσωµάτωσή του σε άλλο αυτοκίνητο,
για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόµενοι δασµοί και λοι-
ποί φόροι. Ως αυτουργοί του αδικήµατος διώκονται τόσο οι τε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3197



χνικοί και οι άλλοι εκτελούντες τις σχετικές εργασίες, όσο και ο
ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευόµενος το αυτοκίνητο στο οποίο µετα-
φέρεται ο ως άνω αριθµός,

θ) η υποτιµολόγηση ή υπερτιµολόγηση εισαγόµενων ή εξαγό-
µενων εµπορευµάτων, εφόσον συνεπάγεται απώλεια δασµών,
φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων,

ι) η παράνοµη εισαγωγή ή µεταφορά ειδών και δειγµάτων
άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, και
προστατεύονται από Κοινοτικές ή Διεθνείς Συµβάσεις, τιµωρείται
µε τις διατάξεις περί λαθρεµπορίας, εκτός της περίπτωσης λα-
θραίας εισαγωγής αγρίων ζώντων ζώων, η οποία τιµωρείται µε
πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το πρόστιµο επιβάλλεται
ανεξαρτήτως των κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από άλλες
διατάξεις.

Τα άγρια ζώντα ζώα επαναπροωθούνται σε συνεργασία µε
τους αρµόδιους φορείς στο φυσικό τους περιβάλλον,

ια) η µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεση στην κατανάλωση εµπο-
ρευµάτων που τελούν υπό καθεστώς κοινοτικής διαµετακόµισης,

ιβ) η χωρίς άδεια εξαγωγή ειδών πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Ως βάση επιβολής του πολλαπλού τέλους θα λαµβάνεται η αξία
των ειδών αυτών, όπως αυτή θα προσδιορίζεται από την αρµόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού ή άλλης αρµόδιας Αρχής,

ιγ) η χρήση πλαστού ή νοθευµένου πιστοποιητικού ταξινόµη-
σης, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια ή τέχνασµα µε σκοπό τη µη
καταβολή του τέλους ταξινόµησης παντός οχήµατος,

ιδ) κάθε έλλειψη από την ελεύθερη ζώνη εµπορευµάτων, τα
οποία τελούν υπό το ειδικό καθεστώς της ελεύθερης ζώνης, µε
σκοπό να στερήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Δηµόσιο από
τους εισπρακτέους δασµούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις
επί των ελλειπόντων, εκτός αν το σύνολο των ως άνω δασµοφο-
ρολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα ελλεί-
ποντα εµπορεύµατα δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ και καταβληθούν τα οφειλόµενα µέσα σε σαράντα οκτώ
(48) ώρες, από τη βεβαίωση του ελλείµµατος, οπότε η πράξη χα-
ρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση και εφαρµόζεται η
παρ. 9 του άρθρου 148.»

Άρθρο 25
Εφαρµογή διατάξεων του ν. 2960/2001 από τη Γενική Διεύ-

θυνση του Σώµατος Δίωξης 
Οικονοµικού Εγκλήµατος

1. Η παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265) εφαρ-
µόζεται και για ελέγχους σε εγκαταστάσεις κατόχων άδειας εµ-
πορίας και λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, οι
οποίοι διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Δίω-
ξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στο πλαίσιο των αρµο-
διοτήτων της για τη δίωξη του λαθρεµπορίου σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α’253) και το π.δ.
142/2017 (Α’ 181). Στην περίπτωση αυτή, η σφράγιση διενεργεί-
ται σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν.
2960/2001.

2. Η παρ. 11 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 εφαρµόζεται
και για ελέγχους τήρησης της τελωνειακής νοµοθεσίας, οι οποίοι
διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Σώµατος Δίωξης Οικο-
νοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της για τη δίωξη του λαθρεµπορίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 και το π.δ. 142/2017.
Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιµο του πρώτου εδαφίου επιβάλ-
λεται από τον προϊστάµενο της τελωνειακής αρχής στη χωρική
αρµοδιότητα της οποίας εδρεύει η ελεγχοµένη από το Σ.Δ.Ο.Ε.
εγκατάσταση, κατόπιν διαβίβασης του σχετικού φακέλου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται ειδικότερα το πεδίο εφαρ-
µογής της παρ. 1 του άρθρου 6, οι όροι και προϋποθέσεις, οι
υπόχρεοι, τα στοιχεία που καταχωρίζονται και η διαδικασία της
ηλεκτρονικής απογραφής, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµο-
γής, η πρόσβαση των υπηρεσιών στα δεδοµένα του µητρώου,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

2. Με κοινή απόφαση  των Υπουργών Οικονοµικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης  και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περί-
πτωση αρµόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτε-
ρικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξειδικεύονται οι παραβά-
σεις της παρ. 2 του άρθρου 6, η διαδικασία και τα όργανα επιβο-
λής των κυρώσεων και προβλέπονται τα κριτήρια για τον ακριβή
καθορισµό του ύψους των διοικητικών προστίµων για κάθε πα-
ράβαση, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 2  του
ίδιου άρθρου καθώς και η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών
προστίµων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

3. Στο άρθρο 178 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται η παρ.
8 ως εξής: 

«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται
οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λει-
τουργίας των πλωτών µέσων ως µέσων αποθήκευσης, διακίνη-
σης και εφοδιασµού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Η τρέχουσα θητεία του Προέδρου και των µελών του Σ.Ε.Κ.
παρατείνεται έως τη συγκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης του
Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6
του ν. 4410/2016 (Α’ 141) και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2021.
Η θητεία του προσωπικού που συνεπικουρεί το έργο του Σ.Ε.Κ.
και υπηρετεί σε αυτό κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πα-
ρατείνεται έως και την 31η.3.2021.

2. Οι κανονιστικές πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος δυνάµει της παρ. 12 του άρθρου
15 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) για την υποχρεωτική σήµανση
υγρών καυσίµων εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η παρ. 5Α του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως
η προστέθηκε µε το άρθρο 18 του παρόντος, καταλαµβάνει και
περιπτώσεις κατασχεθέντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόν-
τος γνήσιων λαθραίων βιοµηχανοποιηµένων καπνών για τις
οποίες δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη από τον Προϊστά-
µενο της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής. 

ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Άρθρο 28
Κύρωση του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη 

του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού 
της Σύµβασης Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρ-
θρου 28 του Συντάγµατος, το Πρωτόκολλο για την εξάλειψη του
παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού της Σύµβασης Πλαίσιο
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού,
το οποίο υπογράφηκε από την Ελλάδα στις 9 Ιουλίου 2013, το
κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε µετά-
φραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

3198 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)



PROTOCOL TO ELIMINATE ILLICIT TRADE
IN TOBACCO PRODUCTS

Preamble

The Parties to this Protocol,
Considering that on 21 May 2003, the Fifty-sixth World Health

Assembly adopted by consensus the WHO Framework Conven-
tion on Tobacco Control, which came into force on 27 February
2005;

Recognizing that the WHO Framework Convention on Tobacco
Control is one of the United Nations’ most rapidly ratified treaties
and a fundamental tool for attaining the objectives of the World
Health Organization;

Recalling the Preamble to the Constitution of the World Health
Organization, which states that the enjoyment of the highest at-
tainable standard of health as a fundamental right of every human
being without distinction of race, religion, political belief, economic
or social condition;

Determined also to give priority to their right to protect public
health;

Deeply concerned that the illicit trade in tobacco products is
contributing to the spread of the tobacco epidemic, which is a
global problem with serious consequences for public health that
calls for effective, appropriate and comprehensive domestic and
international responses;

Recognizing further that illicit trade in tobacco products under-
mines price and tax measures designed to strengthen tobacco
control and thereby increases the accessibility and affordability of
tobacco products;

Seriously concerned by the adverse effects that the increase in
accessibility and affordability of illicitly traded tobacco products
has on public health and the well-being, in particular of young
people, the poor and other vulnerable groups;

Seriously concerned about the disproportionate economic and
social implications of illicit trade in tobacco products on develop-
ing countries and countries with economies in transition;

Aware of the need to develop scientific, technical and institu-
tional capacity to plan and implement appropriate national, re-
gional and international measures to eliminate all forms of illicit
trade in tobacco products;

Acknowledging that access to resources and relevant technolo-
gies is of great importance for enhancing the ability of Parties, par-
ticularly in developing countries and countries with economies in
transition, to eliminate all forms of illicit trade in tobacco products;

Acknowledging also that, although free zones are established
to facilitate legal trade, they have been used to facilitate the glob-
alization of illicit trade in tobacco products, both in relation to the
illicit transit of smuggled products and in the manufacture of illicit
tobacco products;

Recognizing also that illicit trade in tobacco products under-
mines the economies of Parties and adversely affects their stability
and security;

Also aware that illicit trade in tobacco products generates finan-
cial profits that are used to fund transnational criminal activity,
which interferes with government objectives;

Recognizing that the illicit trade in tobacco products under-
mines health objectives, imposes additional strain on health sys-
tems and causes losses of revenue to the economies of the
Parties;

Mindful of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on To-
bacco Control in which Parties agree that in setting and imple-
menting their public health policies with respect to tobacco
control, Parties shall act to protect these policies from commercial
and other vested interests of the tobacco industry in accordance
with national law;

Emphasizing the need to be alert to any efforts by the tobacco
industry to undermine or subvert strategies to combat illicit trade
in tobacco products and the need to be informed of activities of
the tobacco industry that have a negative impact on strategies to
combat illicit trade in tobacco products;

Mindful of Article 6.2 of the WHO Framework Convention on To-

bacco Control, which encourages Parties to prohibit or restrict, as
appropriate, sales to and/or importation by international travellers
of tax- and duty-free tobacco products;

Recognizing in addition that tobacco and tobacco products in
international transit and transhipment find a channel for illicit trade;

Taking into account that effective action to prevent and combat
illicit trade in tobacco products requires a comprehensive interna-
tional approach to, and close cooperation on, all aspects of illicit
trade, including, as appropriate, illicit trade in tobacco, tobacco
products and manufacturing equipment;

Recalling and emphasizing the importance of other relevant in-
ternational agreements such as the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime, the United Nations Con-
vention against Corruption and the United Nations Convention
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub-
stances and the obligation that Parties to these Conventions have
to apply, as appropriate, the relevant provisions of these Conven-
tions to illicit trade in tobacco, tobacco products and manufactur-
ing equipment and encouraging those Parties that have not yet
become Parties to these agreements to consider doing so;

Recognizing the need to build enhanced cooperation between
the Convention Secretariat of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control and the United Nations Office on Drugs and
Crime, the World Customs Organization and other bodies, as ap-
propriate;

Recalling Article 15 of the WHO Framework Convention on To-
bacco Control, in which Parties recognize, inter alia, that the elim-
ination of all forms of illicit trade in tobacco products, including
smuggling and illicit manufacturing, is an essential component of
tobacco control;

Considering that this Protocol does not seek to address issues
concerning intellectual property rights; and

Convinced that supplementing the WHO Framework Conven-
tion on Tobacco Control by a comprehensive protocol will be a
powerful, effective means to counter illicit trade in tobacco prod-
ucts and its grave consequences,

Hereby agree as follows:

PART I: INTRODUCTION

Article 1
Use of terms

1 “Brokering” means acting as an agent for others, as in nego-
tiating contracts, purchases, or sales in return for a fee or com-
mission.

2. “Cigarette” means a roll of cut tobacco for smoking, enclosed
in cigarette paper. This excludes specific regional products such
as bidis, ang hoon, or other similar products which can be
wrapped in paper or leaves. For the purpose of Article 8, “ciga-
rette” also includes fine cut “roll your own” tobacco for the pur-
poses of making a cigarette.

3. “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable,
means the permanent deprivation of property by order of a court
or other competent authority.

4. “Controlled delivery” means the technique of allowing illicit
or suspect consignments to pass out of, through or into the terri-
tory of one or more States, with the knowledge and under the su-
pervision of their competent authorities, with a view to the
investigation of an offence and the identification of persons in-
volved in the commission of the offence.

5. “Free zone” means a part of the territory of a Party where any
goods introduced are generally regarded, in so far as import du-
ties and taxes are concerned, as being outside the Customs ter-
ritory.

6. “Illicit trade” means any practice or conduct prohibited by
law and which relates to production, shipment, receipt, posses-
sion, distribution, sale or purchase, including any practice or con-
duct intended to facilitate such activity.

7. “Licence” means permission from a competent authority fol-
lowing submission of the requisite application or other documen-
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tation to the competent authority.
8. (a) “Manufacturing equipment” means machinery which is

designed, or adapted, to be used solely for the manufacture of to-
bacco products and is integral to the manufacturing process. (1)

(b) “Any part thereof” in the context of manufacturing equip-
ment means any identifiable part which is unique to manufacturing
equipment used in the manufacture of tobacco products.

9. “Party” means, unless the context indicates otherwise, a
Party to this Protocol.

10. “Personal data” means any information relating to an iden-
tified or identifiable natural person.

11. ”Regional economic integration organization” means an or-
ganization that is composed of several sovereign states, and to
which its Member States have transferred competence over a
range of matters, including the authority to make decisions bind-
ing on its Member States in respect of those matters. (2)

12. The “supply chain” covers the manufacture of tobacco prod-
ucts and manufacturing equipment; and import or export of to-
bacco products and manufacturing equipment; and may be
extended, where relevant, to one or more of the following activities
when so decided by a Party:

(a) retailing of tobacco products;
(b) growing of tobacco, except for traditional small-scale grow-

ers, farmers and producers;
(c) transporting commercial quantities of tobacco products or

manufacturing equipment; and
(d) wholesaling, brokering, warehousing or distribution of to-

bacco and tobacco products or manufacturing equipment.
13. “Tobacco products” means products entirely or partly made

of the leaf tobacco as raw material, which are manufactured to be
used for smoking, sucking, chewing or snuffing.

14. “Tracking and tracing” means systematic monitoring and
re-creation by competent authorities or any other person acting
on their behalf of the route or movement taken by items through
the supply chain, as outlined in Article 8.

Article 2
Relationship between this Protocol and other

agreements and legal instruments

1. The provisions of the WHO Framework Convention on To-
bacco Control that apply to its protocols shall apply to this Proto-
col.

2. Parties that have entered into the types of agreements men-
tioned in Article 2 of the WHO Framework Convention on Tobacco
Control shall communicate such agreements to the Meeting of the
Parties through the Convention Secretariat.

3. Nothing in this Protocol shall affect the rights and obligations
of any Party pursuant to any other international convention, treaty
or international agreement in force for that Party that it deems to
be more conducive to the achievement of the elimination of illicit
trade in tobacco products.

4. Nothing in this Protocol shall affect other rights, obligations
and responsibilities of Parties under international law, including
the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.

Article 3
Objective

The objective of this Protocol is to eliminate all forms of illicit
trade in tobacco products, in accordance with the terms of Article
15 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control.

PART II: GENERAL OBLIGATIONS

Article 4
General obligations

1. In addition to the provisions of Article 5 of the WHO Frame-
work Convention on Tobacco Control, Parties shall:

(a) adopt and implement effective measures to control or regu-
late the supply chain of goods covered by this Protocol in order
to prevent, deter, detect, investigate and prosecute illicit trade in
such goods and shall cooperate with one another to this end;

(b) take any necessary measures in accordance with their na-
tional law to increase the effectiveness of their competent author-
ities and services, including customs and police responsible for
preventing, deterring, detecting, investigating, prosecuting and
eliminating all forms of illicit trade in goods covered by this Proto-
col;

(c) adopt effective measures for facilitating or obtaining techni-
cal assistance and financial support, capacity building and inter-
national cooperation in order to achieve the objectives of this
Protocol and ensure the availability to, and secure exchange with,
the competent authorities of information to be exchanged under
this Protocol;

(d) cooperate closely with one another, consistent with their re-
spective domestic legal and administrative systems, in order to
enhance the effectiveness of law enforcement action to combat
the unlawful conduct including criminal offences established in
accordance with Article 14 of this Protocol;

(e) cooperate and communicate, as appropriate, with relevant
regional and international intergovernmental organizations in the
secure(3) exchange of information covered by this Protocol in
order to promote the effective implementation of this Protocol; and

(f) within the means and resources at their disposal, cooperate
to raise financial resources for the effective implementation of this
Protocol through bilateral and multilateral funding mechanisms.

2. In implementing their obligations under this Protocol, Parties
shall ensure the maximum possible transparency with respect to
any interactions they may have with the tobacco industry.

Article 5
Protection of personal data

Parties shall protect personal data of individuals regardless of
nationality or residence, subject to national law, taking into con-
sideration international standards regarding the protection of per-
sonal data, when implementing this Protocol.

PART III: SUPPLY CHAIN CONTROL

Article 6
Licence, equivalent approval or control system

1. To achieve the objectives of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control and with a view to eliminating illicit trade in
tobacco products and manufacturing equipment, each Party shall
prohibit the conduct of any of the following activities by any natural
or legal person except pursuant to a licence or equivalent ap-
proval (hereafter “licence”) granted, or control system imple-
mented, by a competent authority in accordance with national law:

(a) manufacture of tobacco products and manufacturing equip-
ment; and

(b) import or export of tobacco products and manufacturing
equipment.

2. Each Party shall endeavour to license, to the extent consid-
ered appropriate, and when the following activities are not prohib-
ited by national law, any natural or legal person engaged in:

(a) retailing of tobacco products;
(b) growing of tobacco, except for traditional small-scale grow-

ers, farmers and producers;
(c) transporting commercial quantities of tobacco products or

manufacturing equipment; and
(d) wholesaling, brokering, warehousing or distribution of to-

bacco and tobacco products or manufacturing equipment.
3. With a view to ensuring an effective licensing system, each

Party shall:
(a) establish or designate a competent authority or authorities

to issue, renew, suspend, revoke and/or cancel licences, subject
to the provisions of this Protocol, and in accordance with its na-
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tional law, to conduct the activities specified in paragraph 1;
(b) require that each application for a licence contains all the

requisite information about the applicant, which should include,
where applicable:

(i) where the applicant is a natural person, information regarding
his or her identity, including full name, trade name, business reg-
istration number (if any), applicable tax registration numbers (if
any) and any other information to allow identification to take place;

(ii) when the applicant is a legal person, information regarding
its identity, including full legal name, trade name, business regis-
tration number, date and place of incorporation, location of cor-
porate headquarters and principal place of business, applicable
tax registration numbers, copies of articles of incorporation or
equivalent documents, its corporate affiliates, names of its direc-
tors and of any designated legal representatives, including any
other information to allow identification to take place;

(iii) precise business location of the manufacturing unit(s), ware-
house location and production capacity of the business run by the
applicant;

(iv) details of the tobacco products and manufacturing equip-
ment covered by the application, such as product description,
name, registered trade mark if any, design, brand, model or make
and serial number of the manufacturing equipment;

(v) description of where manufacturing equipment will be in-
stalled and used;

(vi) documentation or a declaration regarding any criminal
records;

(vii) complete identification of the bank accounts intended to be
used in the relevant transactions and other relevant payment de-
tails; and

(viii) a description of the intended use and intended market of
sale of the tobacco products, with particular attention to ensuring
that tobacco product production or supply is commensurate with
reasonably anticipated demand;

(c) monitor and collect, where applicable, any licence fees that
may be levied and consider using them in effective administration
and enforcement of the licensing system or for public health or
any other related activity in accordance with national law;

(d) take appropriate measures to prevent, detect and investi-
gate any irregular or fraudulent practices in the operation of the li-
censing system;

(e) undertake measures such as periodic review, renewal, in-
spection or audit of licences where appropriate;

(f) establish, where appropriate, a time frame for expiration of
licences and subsequent requisite reapplication or updating of ap-
plication information;

(g) oblige any licensed natural or legal person to inform the
competent authority in advance of any change of location of their
business or any significant change in information relevant to the
activities as licensed;

(h) oblige any licensed natural or legal person to inform the
competent authority, for appropriate action, of any acquisition or
disposal of manufacturing equipment; and

(i) ensure that the destruction of any such manufacturing equip-
ment or any part thereof, shall take place under the supervision
of the competent authority.

4. Each Party shall ensure that no licence shall be assigned
and/or transferred without receipt from the proposed licensee of
the appropriate information contained in paragraph 3, and without
prior approval from the competent authority.

5. Five years following the entry into force of this Protocol, the
Meeting of the Parties shall ensure at its next session that evi-
dence-based research is conducted to ascertain whether any key
inputs exist that are essential to the manufacture of tobacco prod-
ucts, are identifiable and can be subject to an effective control
mechanism. On the basis of such research, the Meeting of the
Parties shall consider appropriate action.

Article 7
Due diligence

1. Each Party shall require, consistent with its national law and
the objectives of the WHO Framework Convention on Tobacco
Control, that all natural and legal persons engaged in the supply
chain of tobacco, tobacco products and manufacturing equip-
ment:

(a) conduct due diligence before the commencement of and
during the course of, a business relationship;

(b) monitor the sales to their customers to ensure that the quan-
tities are commensurate with the demand for such products within
the intended market of sale or use; and

(c) report to the competent authorities any evidence that the
customer is engaged in activities in contravention of its obligations
arising from this Protocol.

2. Due diligence pursuant to paragraph 1 shall, as appropriate,
consistent with its national law and the objectives of the WHO
Framework Convention on Tobacco Control, include, inter alia, re-
quirements for customer identification, such as obtaining and up-
dating information relating to the following:

(a) establishing that the natural or legal person holds a licence
in accordance with Article 6;

(b) when the customer is a natural person, information regard-
ing his or her identity, including full name, trade name, business
registration number (if any), applicable tax registration numbers
(if any) and verification of his or her official identification;

(c) when the customer is a legal person, information regarding
its identity, including full name, trade name, business registration
number, date and place of incorporation, location of corporate
headquarters and principal place of business, applicable tax reg-
istration numbers, copies of articles of incorporation or equivalent
documents, its corporate affiliates, names of its directors and any
designated legal representatives, including the representatives’
names and verification of their official identification;

(d) a description of the intended use and intended market of
sale of tobacco, tobacco products or manufacturing equipment;
and

(e) a description of the location where manufacturing equip-
ment will be installed and used.

3. Due diligence pursuant to paragraph 1 may include require-
ments for customer identification, such as obtaining and updating
information relating to the following:

(a) documentation or a declaration regarding any criminal
records; and

(b) identification of the bank accounts intended to be used in
transactions.

4. Each Party shall, on the basis of the information reported in
paragraph 1(c), take all necessary measures to ensure compli-
ance with the obligations arising from this Protocol, which may in-
clude the designation of a customer within the jurisdiction of the
Party to become a blocked customer as defined by national law.

Article 8
Tracking and tracing

1. For the purposes of further securing the supply chain and to
assist in the investigation of illicit trade in tobacco products, the
Parties agree to establish within five years of entry into force of
this Protocol a global tracking and tracing regime, comprising na-
tional and/or regional tracking and tracing systems and a global
information sharing focal point located at the Convention Secre-
tariat of the WHO Framework Convention on Tobacco Control and
accessible to all Parties, enabling Parties to make enquiries and
receive relevant information.

2. Each Party shall establish, in accordance with this Article, a
tracking and tracing system, controlled by the Party for all tobacco
products that are manufactured in or imported onto its territory
taking into account their own national or regional specific needs
and available best practice.

3. With a view to enabling effective tracking and tracing, each
Party shall require that unique, secure and non-removable identi-
fication markings (hereafter called unique identification markings),
such as codes or stamps, are affixed to or form part of all unit
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packets and packages and any outside packaging of cigarettes
within a period of five years and other tobacco products within a
period of ten years of entry into force of this Protocol for that Party.

4.1 Each Party shall, for purposes of paragraph 3, as part of the
global tracking and tracing regime, require that the following in-
formation be available, either directly or accessible by means of a
link, to assist Parties in determining the origin of tobacco products,
the point of diversion where applicable, and to monitor and control
the movement of tobacco products and their legal status:

(a) date and location of manufacture;
(b) manufacturing facility;
(c) machine used to manufacture tobacco products; (d) pro-

duction shift or time of manufacture;
(e) the name, invoice, order number and payment records of

the first customer who is not affiliated with the manufacturer;
(f) the intended market of retail sale; (g) product description;
(h) any warehousing and shipping;
(i) the identity of any known subsequent purchaser; and
(j) the intended shipment route, the shipment date, shipment

destination, point of departure and consignee.
4.2 The information in subparagraphs (a), (b), (g) and where

available (f), shall form part of the unique identification markings.
4.3 Where the information in subparagraph (f) is not available

at the time of marking, Parties shall require the inclusion of such
information in accordance with Article 15.2(a) of the WHO Frame-
work Convention on Tobacco Control.

5. Each Party shall require, within the time limits specified in this
Article, that the information set out in paragraph 4 is recorded, at
the time of production, or at the time of first shipment by any man-
ufacturer or at the time of import onto its territory.

6. Each Party shall ensure that the information recorded under
paragraph 5 is accessible by that Party by means of a link with
the unique identification markings required under paragraphs 3
and 4.

7. Each Party shall ensure that the information recorded in ac-
cordance with paragraph 5, as well as the unique identification
markings rendering such information accessible in accordance
with paragraph 6 shall be included in a format established or au-
thorized by the Party and its competent authorities.

8. Each Party shall ensure that the information recorded under
paragraph 5 is accessible to the global information sharing focal
point on request, subject to paragraph 9, through a standard elec-
tronic secure interface with its national and/or regional central
point. The global information sharing focal point shall compile a
list of the competent authorities of Parties and make the list avail-
able to all Parties.

9. Each Party or the competent authority shall:
(a) have access to the information outlined in paragraph 4 in a

timely manner by making a query to the global information sharing
focal point;

(b) request such information only where it is necessary for the
purpose of detection or investigation of illicit trade in tobacco
products;

(c) not unreasonably withhold information;
(d) answer the information requests in relation to paragraph 4,

in accordance with its national law; and
(e) protect and treat as confidential, as mutually agreed, any in-

formation that is exchanged.
10. Each Party shall require the further development and expan-

sion of the scope of the applicable tracking and tracing system
up to the point that all duties, relevant taxes, and where appropri-
ate, other obligations have been discharged at the point of man-
ufacture, import or release from customs or excise control.

11. Parties shall cooperate with each other and with competent
international organizations, as mutually agreed, in sharing and de-
veloping best practices for tracking and tracing systems includ-
ing:

(a) facilitation of the development, transfer and acquisition of
improved tracking and tracing technology, including knowledge,
skills, capacity and expertise;

(b) support for training and capacity-building programmes for

Parties that express such a need; and
(c) further development of the technology to mark and scan unit

packets and packages of tobacco products to make accessible
the information listed in paragraph 4.

12. Obligations assigned to a Party shall not be performed by
or delegated to the tobacco industry.

13. Each Party shall ensure that its competent authorities, in
participating in the tracking and tracing regime, interact with the
tobacco industry and those representing the interests of the to-
bacco industry only to the extent strictly necessary in the imple-
mentation of this Article.

14. Each Party may require the tobacco industry to bear any
costs associated with that Party’s obligations under this Article.

Article 9
Record-keeping

1. Each Party shall require, as appropriate, that all natural and
legal persons engaged in the supply chain of tobacco, tobacco
products and manufacturing equipment maintain complete and
accurate records of all relevant transactions. Such records must
allow for the full accountability of materials used in the production
of their tobacco products.

2. Each Party shall, as appropriate, require persons licensed in
accordance with Article 6 to provide, on request, the following in-
formation to the competent authorities:

(a) general information on market volumes, trends, forecasts
and other relevant information;

and
(b) the quantities of tobacco products and manufacturing

equipment in the licensee’s possession, custody or control kept
in stock, in tax and customs warehouses under the regime of tran-
sit or transhipment or duty suspension as of the date of the re-
quest.

3. With respect to tobacco products and manufacturing equip-
ment sold or manufactured on the territory of the Party for export,
or subject to duty-suspended movement in transit or transhipment
on the territory of the Party, each Party shall, as appropriate, re-
quire that persons licensed in accordance with Article 6, provide,
on request, to the competent authorities in the country of depar-
ture (electronically, where the infrastructure exists) at the time of
departure from their control with the following information:

(a) the date of shipment from the last point of physical control
of the products;

(b) the details concerning the products shipped (including
brand, amount, warehouse);

(c) the intended shipping routes and destination;
(d) the identity of the natural or legal person(s) to whom the

products are being shipped; (e) the mode of transportation, in-
cluding the identity of the transporter;

(f) the expected date of arrival of the shipment at the intended
shipping destination; and

(g) intended market of retail sale or use.
4. If feasible, each Party shall require that retailers and tobacco

growers, except for traditional growers working on a non-commer-
cial basis, maintain complete and accurate records of all relevant
transactions in which they engage, in accordance with its national
law.

5. For the purposes of implementing paragraph 1, each Party
shall adopt effective legislative, executive, administrative or other
measures to require that all records are:

(a) maintained for a period of at least four years;
(b) made available to the competent authorities; and
(c) maintained in a format, as required by the competent au-

thorities.
6. Each Party shall, as appropriate and subject to national law,

establish a system for sharing details contained in all records kept
in accordance with this Article with other Parties.

7. Parties shall endeavour to cooperate, with each other and
with competent international organizations, in progressively shar-
ing and developing improved systems for record-keeping.
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Article 10
Security and preventive measures

1. Each Party shall, where appropriate, consistent with its na-
tional law and the objectives of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control, require that all natural and legal persons sub-
ject to Article 6 take the necessary measures to prevent the diver-
sion of tobacco products into illicit trade channels, including, inter
alia:

(a) reporting to the competent authorities:
(i) the cross-border transfer of cash in amounts stipulated in na-

tional law or of cross- border payments in kind; and
(ii) all “suspicious transactions”; and
(b) supplying tobacco products or manufacturing equipment

only in amounts commensurate with the demand for such prod-
ucts within the intended market of retail sale or use.

2. Each Party shall, where appropriate, consistent with its na-
tional law and the objectives of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control, require that payments for transactions car-
ried out by natural or legal persons subject to Article 6 be allowed
only in the currency and in the same amount as the invoice, and
only through legal modes of payment from financial institutions
located on the territory of the intended market and shall not be
operated through any other alternative remittance system.

3. A Party may require that payments carried out by natural or
legal persons subject to Article 6 for materials used for the manu-
facture of tobacco products in its jurisdiction be allowed only in
the currency and in the same amount as the invoice, and only
through legal modes of payment from financial institutions located
on the territory of the intended market and shall not be operated
through any other alternative remittance system.

4. Each Party shall ensure that any contravention of the require-
ments of this Article is subject to appropriate criminal, civil or ad-
ministrative procedures and effective, proportionate and
dissuasive sanctions including, as appropriate, suspension or
cancellation of a licence.

Article 11
Sale by Internet, telecommunication 

or any other evolving technology

1. Each Party shall require that all legal and natural persons en-
gaged in any transaction with regard to tobacco products through
Internet-, telecommunication- or any other evolving technology-
based modes of sale comply with all relevant obligations covered
by this Protocol.

2. Each Party shall consider banning retail sales of tobacco
product through Internet-, telecommunication- or any other evolv-
ing technology-based modes of sale.

Article 12
Free zones and international transit

1. Each Party shall, within three years of the entry into force of
this Protocol for that Party, implement effective controls on all
manufacturing of, and transactions in, tobacco and tobacco prod-
ucts, in free zones, by use of all relevant measures as provided in
this Protocol.

2. In addition, the intermingling of tobacco products with non-
tobacco products in a single container or any other such similar
transportation unit at the time of removal from free zones shall be
prohibited.

3. Each Party shall, in accordance with national law, adopt and
apply control and verification measures to the international transit
or transhipment, within its territory, of tobacco products and man-
ufacturing equipment in conformity with the provisions of this Pro-
tocol in order to prevent illicit trade in such products.

Article 13
Duty free sales

1. Each Party shall implement effective measures to subject any
duty free sales to all relevant provisions of this Protocol, taking
into consideration Article 6 of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control.

2. No later than five years following the entry into force of this
Protocol, the Meeting of the Parties shall ensure at its next session
that evidence-based research is conducted to ascertain the extent
of illicit trade in tobacco products related to duty free sales of such
products. On the basis of such research, the Meeting of the Par-
ties shall consider appropriate further action.

PART IV: OFFENCES

Article 14
Unlawful conduct including criminal offences

1. Each Party shall adopt, subject to the basic principles of its
domestic law, such legislative and other measures as may be nec-
essary to establish all of the following conduct as unlawful under
its domestic law:

(a) manufacturing, wholesaling, brokering, selling, transporting,
distributing, storing, shipping, importing or exporting tobacco, to-
bacco products or manufacturing equipment contrary to the pro-
visions of this Protocol;

(b) (i) manufacturing, wholesaling, brokering, selling, transport-
ing, distributing, storing, shipping, importing or exporting tobacco,
tobacco products or manufacturing equipment without the pay-
ment of applicable duties, taxes and other levies or without bear-
ing applicable fiscal stamps, unique identification markings, or any
other required markings or labels;

(ii) any other acts of smuggling or attempted smuggling of to-
bacco, tobacco products or manufacturing equipment not cov-
ered by paragraph (b)(i);

(c) (i) any other form of illicit manufacture of tobacco, tobacco
products or manufacturing equipment, or tobacco packaging
bearing false fiscal stamps, unique identification markings, or any
other required markings or labels;

(ii) wholesaling, brokering, selling, transporting, distributing,
storing, shipping, importing or exporting of illicitly manufactured
tobacco, illicit tobacco products, products bearing false fiscal
stamps and/or other required markings or labels, or illicit manu-
facturing equipment;

(d) mixing of tobacco products with non-tobacco products dur-
ing progression through the supply chain, for the purpose of con-
cealing or disguising tobacco products;

(e) intermingling of tobacco products with non-tobacco prod-
ucts in contravention of Article 12.2 of this Protocol;

(f) using Internet-, telecommunication- or any other evolving
technology-based modes of sale of tobacco products in contra-
vention of this Protocol;

(g) obtaining, by a person licensed in accordance with Article
6, tobacco, tobacco products or manufacturing equipment from
a person who should be, but is not, licensed in accordance with
Article 6;

(h) obstructing any public officer or an authorized officer in the
performance of duties relating to the prevention, deterrence, de-
tection, investigation or elimination of illicit trade in tobacco, to-
bacco products or manufacturing equipment;

(i) (i) making any material statement that is false, misleading or
incomplete, or failing to provide any required information to any
public officer or an authorized officer in the performance of duties
relating to the prevention, deterrence, detection, investigation or
elimination of illicit trade in tobacco, tobacco products or manu-
facturing equipment and when not contrary to the right against
self-incrimination;

(ii) mis-declaring on official forms the description, quantity or
value of tobacco, tobacco products or manufacturing equipment
or any other information specified in the protocol to:

(a) evade the payment of applicable duties, taxes and other
levies, or

(b) prejudice any control measures for the prevention, deter-
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rence, detection, investigation or elimination of illicit trade in to-
bacco, tobacco products or manufacturing equipment;

(iii) failing to create or maintain records covered by this Protocol
or maintaining false records; and

(j) laundering of proceeds of unlawful conduct established as a
criminal offence under paragraph 2.

2. Each Party shall, subject to the basic principles of its domes-
tic law, determine which of the unlawful conduct set out in para-
graph 1 or any other conduct related to illicit trade in tobacco,
tobacco products and manufacturing equipment contrary to the
provisions of this Protocol shall be criminal offences and adopt
legislative and other measures as may be necessary to give effect
to such determination.

3. Each Party shall notify the Secretariat of this Protocol which
of the unlawful conduct set out in paragraphs 1 and 2 that the
Party has determined to be a criminal offence in accordance with
paragraph 2, and shall furnish to the Secretariat copies of its laws,
or a description thereof, that give effect to paragraph 2, and of any
subsequent changes to such laws.

4. In order to enhance international cooperation in combatting
the criminal offences related to illicit trade in tobacco, tobacco
products and manufacturing equipment, Parties are encouraged
to review their national laws regarding money laundering, mutual
legal assistance and extradition, having regard to relevant inter-
national conventions to which they are Parties, to ensure that they
are effective in the enforcement of the provisions of this Protocol.

Article 15
Liability of legal persons

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary,
consistent with its legal principles, to establish the liability of legal
persons for the unlawful conduct including criminal offences es-
tablished in accordance with Article 14 of this Protocol.

2. Subject to the legal principles of each Party, the liability of
legal persons may be criminal, civil or administrative.

3. Such liability shall be without prejudice to the liability of the
natural persons who have engaged in the unlawful conduct or
committed the criminal offences established in accordance with
national laws and regulations and Article 14 of this Protocol.

Article 16
Prosecutions and sanctions

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary,
in accordance with national law, to ensure that natural and legal
persons held liable for the unlawful conduct including criminal of-
fences established in accordance with Article 14 are subjected to
effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal
sanctions, including monetary sanctions.

2. Each Party shall endeavour to ensure that any discretionary
legal powers under its domestic law relating to the prosecution of
persons for the unlawful conduct, including criminal offences es-
tablished in accordance with Article 14, are exercised to maximize
the effectiveness of law enforcement measures in respect of such
unlawful conduct including criminal offences, and with due regard
to the need to deter the commission of such unlawful conduct in-
cluding offences.

3. Nothing contained in this Protocol shall affect the principle
that the description of the unlawful conduct including criminal of-
fences established in accordance with this Protocol and of the ap-
plicable legal defences or other legal principles controlling the
lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a Party
and that such unlawful conduct including criminal offences shall
be prosecuted and sanctioned in accordance with that law.

Article 17
Seizure payments

Parties should, in accordance with their domestic law, consider
adopting such legislative and other measures as may be neces-

sary to authorize competent authorities to levy an amount propor-
tionate to lost taxes and duties from the producer, manufacturer,
distributor, importer or exporter of seized tobacco, tobacco prod-
ucts and/or manufacturing equipment.

Article 18
Disposal or destruction

All confiscated tobacco, tobacco products and manufacturing
equipment shall be destroyed, using environmentally friendly
methods to the greatest extent possible, or disposed of in accor-
dance with national law.

Article 19
Special investigative techniques

1. If permitted by the basic principles of its domestic legal sys-
tem, each Party shall, within its possibilities and under the condi-
tions prescribed by its domestic law, take the necessary measures
to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where
it deems it appropriate, for the use of other special investigative
techniques, such as electronic or other forms of surveillance and
undercover operations, by its competent authorities on its territory
for the purpose of effectively combating illicit trade in tobacco, to-
bacco products or manufacturing equipment.

2. For the purpose of investigating the criminal offences estab-
lished in accordance with Article 14, Parties are encouraged to
conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral
agreements or arrangements for using the techniques referred to
in paragraph 1 in the context of cooperation at the international
level.

3. In the absence of an agreement or arrangement as set forth
in paragraph 2, decisions to use such special investigative tech-
niques at the international level shall be made on a case-by-case
basis and may, when necessary, take into consideration financial
arrangements and understandings with respect to the exercise of
jurisdiction by the Parties concerned.

4. Parties recognize the importance of, and need for, interna-
tional cooperation and assistance in this area and shall cooperate,
with each other and with international organizations, in developing
capacity to achieve the goals of this Article.

PART V: INTERNATIONAL COOPERATION

Article 20
General information sharing

1. Parties shall, for the purpose of achieving the objectives of
this Protocol, report, as part of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control reporting instrument relevant information,
subject to domestic law, and where appropriate, inter alia, on mat-
ters such as:

(a) in aggregate form, details of seizures of tobacco, tobacco
products or manufacturing equipment, quantity, value of seizures,
product descriptions, dates and places of manufacture; and taxes
evaded;

(b) import, export, transit, tax-paid and duty-free sales and
quantity or value of production of tobacco, tobacco products or
manufacturing equipment;

(c) trends, concealment methods and modi operandi used in il-
licit trade in tobacco, tobacco products or manufacturing equip-
ment; and

(d) any other relevant information, as agreed by the Parties.
2. Parties shall cooperate with each other and with competent

international organizations to build the capacity of Parties to col-
lect and exchange information.

3. Parties shall deem the said information to be confidential and
for the use of Parties only, unless otherwise stated by the trans-
mitting Party.
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Article 21
Enforcement information sharing

1. Parties shall, subject to domestic law or any applicable inter-
national treaties, where appropriate, exchange, on their own ini-
tiative or on the request of a Party that provides due justification
that such information is necessary for the purpose of detection or
investigation of illicit trade in tobacco, tobacco products or man-
ufacturing equipment, the following information:

(a) records of licensing for the natural and legal persons con-
cerned;

(b) information for identification, monitoring and prosecution of
natural or legal persons involved in illicit trade in tobacco, tobacco
products or manufacturing equipment;

(c) records of investigations and prosecutions;
(d) records of payment for import, export or duty-free sales of

tobacco, tobacco products or manufacturing equipment; and
(e) details of seizures of tobacco, tobacco products or manu-

facturing equipment (including case reference information where
appropriate, quantity, value of seizure, product description, enti-
ties involved, date and place of manufacture) and modi operandi
(including means of transport, concealment, routing and detec-
tion).

2. Information received from Parties under this Article shall be
used exclusively to meet the objectives of this Protocol. Parties
may specify that such information may not be passed on without
the agreement of the Party which provided the information.

Article 22
Information sharing: confidentiality and protection of infor-

mation

1. Each Party shall designate the competent national authorities
to which data referred to in Articles 20, 21 and 24 are supplied
and notify Parties of such designation through the Convention
Secretariat.

2. The exchange of information under this Protocol shall be sub-
ject to domestic law regarding confidentiality and privacy. Parties
shall protect, as mutually agreed, any confidential information that
is exchanged.

Article 23
Assistance and cooperation: training, technical 

assistance and cooperation in scientific, technical 
and technological matters

1. Parties shall cooperate, with each other and/or through com-
petent international and regional organizations in providing train-
ing, technical assistance and cooperation in scientific, technical
and technological matters, in order to achieve the objectives of
this Protocol, as mutually agreed. Such assistance may include
the transfer of expertise or appropriate technology in the areas of
information gathering, law enforcement, tracking and tracing, in-
formation management, protection of personal data, interdiction,
electronic surveillance, forensic analysis, mutual legal assistance
and extradition.

2. Parties may, as appropriate, enter into bilateral, multilateral
or any other agreements or arrangements in order to promote
training, technical assistance and cooperation in scientific, tech-
nical and technological matters taking into account the needs of
developing-country Parties and Parties with economies in transi-
tion.

3. Parties shall cooperate, as appropriate, to develop and re-
search the possibilities of identifying the exact geographical origin
of seized tobacco and tobacco products.

Article 24
Assistance and cooperation: investigation and prosecution

of offences

1. Parties shall, in accordance with their domestic law, take all

necessary measures, where appropriate, to strengthen coopera-
tion by multilateral, regional or bilateral arrangements for the pre-
vention, detection, investigation, prosecution and punishment of
natural or legal persons engaged in illicit trade in tobacco, to-
bacco products or manufacturing equipment.

2. Each Party shall ensure that administrative, regulatory, law
enforcement and other authorities dedicated to combating illicit
trade in tobacco, tobacco products or manufacturing equipment
(including, where permitted under domestic law, judicial authori-
ties) cooperate and exchange relevant information at national and
international levels within the conditions prescribed by its domes-
tic law.

Article 25
Protection of sovereignty

1. Parties shall carry out their obligations under this Protocol in
a manner consistent with the principles of sovereign equality and
territorial integrity of States and that of non-intervention in the do-
mestic affairs of other States.

2. Nothing in this Protocol entitles a Party to undertake in the
territory of another State the exercise of jurisdiction and perform-
ance of functions that are reserved exclusively for the authorities
of that other State by its domestic law.

Article 26
Jurisdiction

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary
to establish its jurisdiction over the criminal offences established
in accordance with Article 14 when:

(a) the offence is committed in the territory of that Party; or
(b) the offence is committed on board a vessel that is flying the

flag of that Party or an aircraft that is registered under the laws of
that Party at the time that the offence is committed.

2. Subject to Article 25, a Party may also establish its jurisdiction
over any such criminal offence when:

(a) the offence is committed against that Party;
(b) the offence is committed by a national of that Party or a

stateless person who has his or her habitual residence on its ter-
ritory; or

(c) the offence is one of those established in accordance with
Article 14 and is committed outside its territory with a view to the
commission of an offence established in accordance with Article
14 within its territory.

3. For the purposes of Article 30, each Party shall adopt such
measures as may be necessary to establish its jurisdiction over
the criminal offences established in accordance with Article 14
when the alleged offender is present on its territory and it does
not extradite such person solely on the ground that he or she is
one of its nationals.

4. Each Party may also adopt such measures as may be nec-
essary to establish its jurisdiction over the criminal offences es-
tablished in accordance with Article 14 when the alleged offender
is present on its territory and it does not extradite him or her.

5. If a Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2
has been notified, or has otherwise learnt, that one or more other
Parties are conducting an investigation, prosecution or judicial
proceeding in respect of the same conduct, the competent au-
thorities of those Parties shall, as appropriate, consult one another
with a view to coordinating their actions.

6. Without prejudice to norms of general international law, this
Protocol does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction
established by a Party in accordance with its domestic law.

Article 27
Law enforcement cooperation

1. Each Party shall adopt, consistent with their respective do-
mestic legal and administrative systems, effective measures to:

(a) enhance and, where necessary, establish channels of com-
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munication between the competent authorities, agencies and
services in order to facilitate the secure and rapid exchange of in-
formation concerning all aspects of the criminal offences estab-
lished in accordance with Article 14;

(b) ensure effective cooperation among the competent author-
ities, agencies, customs, police and other law enforcement agen-
cies;

(c) cooperate with other Parties in conducting enquiries in spe-
cific cases with respect to criminal offences established in accor-
dance with Article 14 concerning:

(i) the identity, whereabouts and activities of persons suspected
of involvement in such offences or the location of other persons
concerned;

(ii) the movement of proceeds of crime or property derived from
the commission of such offences; and

(iii) the movement of property, equipment or other instrumen-
talities used or intended for use in the commission of such of-
fences;

(d) provide, when appropriate, necessary items or quantities of
substances for analytical or investigative purposes;

(e) facilitate effective coordination among its competent author-
ities, agencies and services and promote the exchange of person-
nel and other experts, including, subject to bilateral agreements
or arrangements between the Parties concerned, the posting of
liaison officers;

(f) exchange relevant information with other Parties on specific
means and methods used by natural or legal persons in commit-
ting such offences, including, where applicable, routes and con-
veyances and the use of false identities, altered or false
documents or other means of concealing their activities; and

(g) exchange relevant information and coordinate administrative
and other measures taken as appropriate for the purpose of early
identification of the criminal offences established in accordance
with Article 14.

2. With a view to giving effect to this Protocol, Parties shall con-
sider entering into bilateral or multilateral agreements or arrange-
ments on direct cooperation between their law enforcement
agencies and, where such agreements or arrangements already
exist, amending them accordingly. In the absence of such agree-
ments or arrangements between the Parties concerned, the Par-
ties may consider this Protocol as the basis for mutual law
enforcement cooperation in respect of the offences covered by
this Protocol. Whenever appropriate, Parties shall make full use
of agreements or arrangements, including international or regional
organizations, to enhance the cooperation between their law en-
forcement agencies.

3. Parties shall endeavour to cooperate within their means to
respond to transnational illicit trade of tobacco products commit-
ted through the use of modern technology.

Article 28
Mutual administrative assistance

Consistent with their respective domestic legal and administra-
tive systems, Parties shall provide each other, either on request
or on their own initiative, with information to ensure proper appli-
cation of customs and other relevant law in the prevention, detec-
tion, investigation, prosecution and combating of illicit trade in
tobacco, tobacco products or manufacturing equipment. The Par-
ties shall deem the said information to be confidential and for re-
stricted use, unless otherwise stated by the transmitting Party.
Such information may include:

(a) new customs and other enforcement techniques of demon-
strated effectiveness;

(b) new trends, means or methods of engaging in illicit trade in
tobacco, tobacco products and manufacturing equipment;

(c) goods known to be the subject of illicit trade in tobacco, to-
bacco products and manufacturing equipment as well as details
of description, packaging, transport and storage and methods
used in respect of those goods;

(d) natural or legal persons known to have committed or to be

a party to an offence established in accordance with Article 14;
and

(e) any other data that would assist designated agencies in risk
assessment for control and other enforcement purposes.

Article 29
Mutual legal assistance

1. Parties shall afford one another the widest measure of mutual
legal assistance in investigations, prosecutions and judicial pro-
ceedings in relation to criminal offences established in accor-
dance with Article 14 of this Protocol.

2. Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent
possible under relevant laws, treaties, agreements and arrange-
ments of the requested Party with respect to investigations, pros-
ecutions and judicial proceedings in relation to the offences for
which legal persons may be held liable in accordance with Article
15 of this Protocol in the requesting Party.

3. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with
this Article may be requested for any of the following purposes:

(a) taking evidence or statements from persons;
(b) effecting service of judicial documents;
(c) executing searches and seizures, and freezing;
(d) examining objects and sites;
(e) providing information, evidentiary items and expert evalua-

tions;
(f) providing originals or certified copies of relevant documents

and records, including government, bank, financial, corporate or
business records;

(g) identifying or tracing proceeds of crime, property, instru-
mentalities or other things for evidentiary purposes;

(h) facilitating the voluntary appearance of persons in the re-
questing Party; and

(i) any other type of assistance that is not contrary to the do-
mestic law of the requested Party.

4. This Article shall not affect the obligations under any other
treaty, bilateral or multilateral, which governs or will govern, in
whole or in part, mutual legal assistance.

5. Paragraphs 6 to 24 shall, on the basis of reciprocity, apply to
requests made pursuant to this Article if the Parties in question
are not bound by a treaty or intergovernmental agreement of mu-
tual legal assistance. If the Parties are bound by such a treaty or
intergovernmental agreement, the corresponding provisions of
that treaty or intergovernmental agreement shall apply unless the
Parties agree to apply paragraphs 6 to 24 in lieu thereof. Parties
are strongly encouraged to apply these paragraphs if they facili-
tate cooperation.

6. Parties shall designate a central authority that shall have the
responsibility and power to receive requests for mutual legal as-
sistance and either to execute them or to transmit them to their
respective competent authorities for execution. When a Party has
a special region or territory with a separate system of mutual legal
assistance, it may designate a distinct central authority that shall
have the same function for that region or territory. Central author-
ities shall ensure the speedy and proper execution or transmission
of the requests received. Where the central authority transmits the
request to a competent authority for execution, it shall encourage
the speedy and proper execution of the request by the competent
authority. Each Party shall notify the Head of the Convention Sec-
retariat at the time of accession, acceptance, approval, formal
confirmation or ratification of this Protocol of the central authority
designated for this purpose. Transmission of requests for mutual
legal assistance and any communication related thereto shall be
effected between the central authorities designated by the Parties.
This requirement shall be without prejudice to the right of a Party
to require that such requests and communications be addressed
to it through the diplomatic channel and, in urgent circumstances,
where the Parties agree, through appropriate international organ-
izations, if possible.

7. Requests shall be made in writing or, where possible, by any
means capable of producing a written record, in a language ac-
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ceptable to the requested Party under conditions allowing the
Party to establish authenticity. The language or languages accept-
able to each Party shall be notified to the Head of the Convention
Secretariat at the time of accession, acceptance, approval, formal
confirmation or ratification of this Protocol. In urgent circum-
stances, and where agreed by the Parties, requests may be made
orally, but shall be confirmed in writing forthwith.

8. A request for mutual legal assistance shall contain:
(a) the identity of the authority making the request;
(b) the subject matter and nature of the investigation, prosecu-

tion or judicial proceeding to which the request relates, and the
name and the functions of the authority conducting such investi-
gation, prosecution or judicial proceeding;

(c) a summary of the relevant facts, except in respect of re-
quests for the purpose of service of judicial documents;

(d) a description of the assistance sought and details of any
particular procedure that the requesting Party wishes to be fol-
lowed;

(e) where possible, the identity, location and nationality of any
person concerned;

(f) the purpose for which the evidence, information or action is
sought; and

(g) the provisions of the domestic law relevant to the criminal
offence and the punishment therefore.

9. The requested Party may request additional information when
it appears necessary for the execution of the request in accor-
dance with its domestic law or when it can facilitate such execu-
tion.

10. A request shall be executed in accordance with the domes-
tic law of the requested Party and, to the extent not contrary to the
domestic law of the requested Party and where possible, in ac-
cordance with the procedures specified in the request.

11. The requesting Party shall not transmit or use information
or evidence furnished by the requested Party for investigations,
prosecutions or judicial proceedings other than those stated in
the request without the prior consent of the requested Party. Noth-
ing in this paragraph shall prevent the requesting Party from dis-
closing in its proceedings information or evidence that is
exculpatory to an accused person. In the latter case, the request-
ing Party shall notify the requested Party prior to the disclosure
and, if so requested, consult with the requested Party. If, in an ex-
ceptional case, advance notice is not possible, the requesting
Party shall inform the requested Party of the disclosure without
delay.

12. The requesting Party may require that the requested Party
keep confidential the fact and substance of the request, except to
the extent necessary to execute the request. If the requested Party
cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall
promptly inform the requesting Party.

13. Wherever possible and consistent with fundamental princi-
ples of domestic law, when an individual is in the territory of a
Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial
authorities of another Party, the first Party may, at the request of
the other, permit the hearing to take place by video conference if
it is not possible or desirable for the individual in question to ap-
pear in person in the territory of the requesting Party. Parties may
agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority
of the requesting Party and attended by a judicial authority of the
requested Party.

14. Mutual legal assistance may be refused:
(a) if the request is not made in conformity with this Article;
(b) if the requested Party considers that execution of the request

is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other
essential interests;

(c) if the authorities of the requested Party would be prohibited
by its domestic law from carrying out the action requested with
regard to any similar offence, had it been subject to investigation,
prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;

(d) where the request involves a crime where the maximum
penalty in the requested Party is less than two years of imprison-
ment or other forms of deprivation of liberty or, if, in the judgment

of the requested Party, the provision of the assistance would im-
pose a burden on its resources that is disproportionate to the se-
riousness of the crime; or

(e) if it would be contrary to the legal system of the requested
Party relating to mutual legal assistance for the request to be
granted.

15. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal as-
sistance.

16. A Party shall not decline to render mutual legal assistance
under this Article on the ground of bank secrecy.

17. Parties may not refuse a request for mutual legal assistance
on the sole ground that the offence is also considered to involve
fiscal matters.

18. Parties may decline to render mutual legal assistance pur-
suant to this Article on the ground of absence of dual criminality.
However, the requested Party may, when it deems appropriate,
provide assistance, to the extent it decides at its discretion, irre-
spective of whether the conduct would constitute an offence under
the domestic law of the requested Party.

19. The requested Party shall execute the request for mutual
legal assistance as soon as possible and shall take as full account
as possible of any deadlines suggested by the requesting Party
and for which reasons are given, preferably in the request. The re-
quested Party shall respond to reasonable requests by the re-
questing Party regarding progress in its handling of the request.
The requesting Party shall promptly inform the requested Party
when the assistance sought is no longer required.

20. Mutual legal assistance may be postponed by the requested
Party on the ground that it interferes with an on-going investiga-
tion, prosecution or judicial proceeding.

21. Before refusing a request pursuant to paragraph 14 or post-
poning its execution pursuant to paragraph 20, the requested
Party shall consult with the requesting Party to consider whether
assistance may be granted subject to such terms and conditions
as it deems necessary. If the requesting Party accepts assistance
subject to those conditions, it shall comply with the conditions.

22. The ordinary costs of executing a request shall be borne by
the requested Party, unless otherwise agreed by the Parties con-
cerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or
will be required to fulfil the request, the Parties shall consult to de-
termine the terms and conditions under which the request will be
executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

23. In the event of a request, the requested Party:
(a) shall provide to the requesting Party copies of government

records, documents or information in its possession that under its
domestic law are available to the general public; and

(b) may, at its discretion, provide to the requesting Party in
whole, in part or subject to such conditions as it deems appropri-
ate, copies of any government records, documents or information
in its possession that under its domestic law are not available to
the general public.

24. Parties shall consider, as may be necessary, the possibility
of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements
that would serve the purposes of, give practical effect to, or en-
hance the provisions of this Article.

Article 30
Extradition

1. This Article shall apply to the criminal offences established in
accordance with Article 14 of this Protocol when:

(a) the person who is the subject of the request for extradition
is located in the territory of the requested Party;

(b) the criminal offence for which extradition is sought is pun-
ishable under the domestic law of both the requesting Party and
the requested Party; and

(c) the offence is punishable by a maximum period of impris-
onment or other forms of deprivation of liberty of at least four years
or by a more severe penalty or such lesser period as agreed by
the Parties concerned pursuant to bilateral and multilateral treaties
or other international agreements.
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2. Each of the criminal offences to which this Article applies shall
be deemed to be included as an extraditable offence in any extra-
dition treaty existing between Parties. The Parties undertake to in-
clude such offences as extraditable offences in every extradition
treaty to be concluded between them.

3. If a Party that makes extradition conditional on the existence
of a treaty receives a request for extradition from another Party
with which it has no extradition treaty, it may consider this Protocol
as the legal basis for extradition in respect of any criminal offence
to which this Article applies.

4. Parties that do not make extradition conditional on the exis-
tence of a treaty shall recognize the criminal offences to which this
Article applies as extraditable offences between themselves.

5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by
the domestic law of the requested Party or by applicable extradi-
tion treaties, including, inter alia, conditions in relation to the min-
imum penalty requirement for extradition and the grounds upon
which the requested Party may refuse extradition.

6. Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to ex-
pedite extradition procedures and to simplify evidentiary require-
ments relating thereto in respect of any criminal offences to which
this Article applies.

7. A Party in whose territory an alleged offender is present, if it
does not extradite such person in respect of a criminal offence to
which this Article applies solely on the ground that he or she is
one of its nationals, shall, at the request of the Party seeking ex-
tradition, be obliged to submit the case without undue delay to its
competent authorities for the purpose of prosecution. Those au-
thorities shall take their decision and conduct their proceedings
in the same manner as in the case of any other offence of a similar
nature under the domestic law of that Party. The Parties con-
cerned shall cooperate with each other, in particular on procedural
and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prose-
cution.

8. Whenever a Party is permitted under its domestic law to ex-
tradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the
condition that the person will be returned to that Party to serve the
sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which
the extradition or surrender of the person was sought and that
Party and the Party seeking the extradition of the person agree
with this option and other terms that they may deem appropriate,
such conditional extradition or surrender shall be sufficient to dis-
charge the obligation set forth in paragraph 7.

9. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence,
is refused because the person sought is a national of the re-
quested Party, the requested Party shall, if its domestic law so per-
mits and in conformity with the requirements of such law, upon
application of the requesting Party, consider the enforcement of
the sentence that has been imposed under the domestic law of
the requesting Party or the remainder thereof.

10. Any person regarding whom proceedings are being carried
out in connection with any of the criminal offences to which this
Article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of
the proceedings, including enjoyment of all the rights and guar-
antees provided by the domestic law of the Party in the territory
of which that person is present.

11. Nothing in this Protocol shall be interpreted as imposing an
obligation to extradite if the requested Party has substantial
grounds for believing that the request has been made for the pur-
pose of prosecuting or punishing a person on account of that per-
son’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political
opinions or that compliance with the request would cause preju-
dice to that person’s position for any one of these reasons.

12. Parties may not refuse a request for extradition on the sole
ground that the offence is also considered to involve fiscal mat-
ters.

13. Before refusing extradition, the requested Party shall, where
appropriate, consult with the requesting Party to provide it with
ample opportunity to present its opinions and to provide informa-
tion relevant to its allegation.

14. Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral

agreements or arrangements to carry out or to enhance the effec-
tiveness of extradition. Where Parties are bound by an existing
treaty or intergovernmental arrangement the corresponding pro-
visions of that treaty or intergovernmental arrangement shall apply
unless the Parties agree to apply paragraph 1 to 13 in lieu thereof.

Article 31
Measures to ensure extradition

1. Subject to its domestic law and its extradition treaties, the re-
quested Party may, upon being satisfied that the circumstances
so warrant and are urgent and at the request of the requesting
Party, take a person whose extradition is sought and who is pres-
ent in its territory into custody or take other appropriate measures
to ensure his or her presence at extradition proceedings.

2. Measures taken in accordance with paragraph 1 shall be no-
tified, in conformity with national law, as appropriate and without
delay, to the requesting Party.

3. Any person regarding whom the measures in accordance
with paragraph 1 are being taken, shall be entitled to:

(a) communicate without delay with the nearest appropriate
representative of the State of which that person is a national or, if
that person is a stateless person, the State in the territory of which
that person habitually resides; and

(b) be visited by a representative of that State.

PART VI: REPORTING

Article 32
Reporting and exchange of information

1. Each Party shall submit to the Meeting of the Parties, through
the Convention Secretariat, periodic reports on its implementation
of this Protocol.

2. The format and content of such reports shall be determined
by the Meeting of the Parties. These reports shall form part of the
regular WHO Framework Convention on Tobacco Control report-
ing instrument.

3. The content of the periodic reports referred to in paragraph
1, shall be determined having regard, inter alia, to the following:

(a) information on legislative, executive, administrative or other
measures taken to implement this Protocol;

(b) information, as appropriate, on any constraints or barriers
encountered in the implementation of this Protocol and on the
measures taken to overcome those barriers;

(c) information, as appropriate, on financial and technical as-
sistance provided, received, or requested for activities related to
the elimination of illicit trade in tobacco products; and

(d) the information specified in Article 20.
In those cases when relevant data are already being collected

as part of the Conference of the
Parties reporting mechanism, the Meeting of the Parties shall

not duplicate these efforts.
4. The Meeting of the Parties, pursuant to Articles 33 and 36,

shall consider arrangements to assist developing-country Parties
and Parties with economies in transition, at their request, in meet-
ing their obligations under this Article.

5. The reporting of information under those Articles shall be sub-
ject to national law regarding confidentiality and privacy. Parties
shall protect, as mutually agreed, any confidential information that
is reported or exchanged.

PART VII: INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS 
AND FINANCIAL RESOURCES

Article 33
Meeting of the Parties

1. A Meeting of the Parties is hereby established. The first ses-
sion of the Meeting of the Parties shall be convened by the Con-
vention Secretariat immediately before or immediately after the
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next regular session of the Conference of the Parties following the
entry into force of this Protocol.

2. Thereafter, regular sessions of the Meeting of the Parties shall
be convened by the Convention Secretariat, immediately before
or immediately after regular sessions of the Conference of the Par-
ties.

3. Extraordinary sessions of the Meeting of the Parties shall be
held at such other times as may be deemed necessary by the
Meeting or at the written request of any Party, provided that, within
six months of the request being communicated to them by the
Convention Secretariat, it is supported by at least one third of the
Parties.

4. The Rules of Procedure and the Financial Rules of the Con-
ference of the Parties to the WHO Framework Convention on To-
bacco Control shall apply, mutatis mutandis, to the Meeting of the
Parties unless the Meeting of the Parties decides otherwise.

5. The Meeting of the Parties shall keep under regular review
the implementation of the Protocol and take the decisions neces-
sary to promote its effective implementation.

6. The Meeting of the Parties shall decide on the scale and
mechanism of the voluntary assessed contributions from the Par-
ties to the Protocol for the operation of this Protocol as well as
other possible resources for its implementation.

7. At each ordinary session, the Meeting of the Parties shall by
consensus adopt a budget and workplan for the financial period
until the next ordinary session, which shall be distinct from the
WHO Framework Convention on Tobacco Control budget and
workplan.

Article 34
Secretariat

1. The Convention Secretariat shall be the Secretariat of this
Protocol.

2. The functions of the Convention Secretariat with regard to its
role as the secretariat of this Protocol shall be to:

(a) make arrangements for sessions of the Meeting of the Par-
ties and any subsidiary bodies as well as working groups and
other bodies established by the Meeting of the Parties and provide
them with services as required;

(b) receive, analyse, transmit and provide feedback to Parties
concerned as needed and to the Meeting of the Parties on reports
received by it pursuant to this Protocol and facilitate the exchange
of information among Parties;

(c) provide support to the Parties, particularly developing coun-
try Parties and Parties with economies in transition, on request, in
the compilation, communication, and exchange of information re-
quired in accordance with the provisions of this Protocol, and as-
sistance in the identification of available resources to facilitate
implementation of the obligations under this Protocol;

(d) prepare reports on its activities under this Protocol under
the guidance of and for submission to the Meeting of the Parties;

(e) ensure, under the guidance of the Meeting of the Parties,
the necessary coordination with the competent international and
regional intergovernmental organizations and other bodies;

(f) enter, under the guidance of the Meeting of the Parties, into
such administrative or contractual arrangements as may be re-
quired for the effective discharge of its functions as secretariat to
this Protocol;

(g) receive and review applications by intergovernmental and
nongovernmental organizations wishing to be accredited as ob-
servers to the Meeting of the Parties, while ensuring that they are
not affiliated with the tobacco industry, and present the reviewed
applications to the Meeting of the Parties for its consideration; and

(h) perform other secretariat functions specified by this Protocol
and such other functions as may be determined by the Meeting
of the Parties.

Article 35
Relations between the Meeting of the Parties 

and intergovernmental organizations

In order to provide technical and financial cooperation for
achieving the objective of this Protocol, the Meetings of the Parties
may request the cooperation of competent international and re-
gional intergovernmental organizations, including financial and
development institutions.

Article 36
Financial resources

1. Parties recognize the important role that financial resources
play in achieving the objective of this Protocol, and acknowledge
the importance of Article 26 of the WHO Framework Convention
on Tobacco Control in achieving the objectives of the Convention.

2. Each Party shall provide financial support in respect of its na-
tional activities intended to achieve the objective of this Protocol,
in accordance with its national plans, priorities and programmes.

3. Parties shall promote, as appropriate, the utilization of bilat-
eral, regional, subregional and other multilateral channels to pro-
vide funding for strengthening the capacity of developing-country
Parties and Parties with economies in transition in order to meet
the objectives of this Protocol.

4. Without prejudice to Article 18, Parties are encouraged, sub-
ject to national laws and policies and where appropriate, to use
any confiscated proceeds of crime deriving from the illicit trade in
tobacco, tobacco products and manufacturing equipment to
achieve the objectives set out in this Protocol.

5. Parties represented in relevant regional and international in-
tergovernmental organizations and financial and development in-
stitutions shall encourage these entities to provide financial
assistance for developing-country Parties and for Parties with
economies in transition to assist them in meeting their obligations
under this Protocol, without limiting the rights of participation
within these organizations.

6. Parties agree that:
(a) to assist Parties in meeting their obligations under this Pro-

tocol, all relevant potential and existing resources available for ac-
tivities related to the objective of this Protocol should be mobilized
and utilized for the benefit of all Parties, especially developing-
country Parties and Parties with economies in transition; and

(b) the Convention Secretariat shall advise developing-country
Parties and Parties with economies in transition, upon request, on
available sources of funding to facilitate implementation of their
obligations under this Protocol.

7. Parties may require the tobacco industry to bear any costs
associated with a Party’s obligations to achieve the objectives of
this Protocol, in compliance with Article 5.3 of the WHO Frame-
work Convention on Tobacco Control.

8. Parties shall endeavour, subject to their domestic law, to
achieve self-financing of the implementation of the Protocol in-
cluding through the levying of taxes and other forms of charges
on tobacco products.

PART VIII: SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 37
Settlement of disputes

The settlement of disputes between Parties concerning the in-
terpretation or application of this Protocol is governed by Article
27 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control.

PART IX: DEVELOPMENT OF THE PROTOCOL

Article 38
Amendments to this Protocol

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.
2. Amendments to this Protocol shall be considered and

adopted by the Meeting of the Parties. The text of any proposed
amendment to this Protocol shall be communicated to the Parties
by the Convention Secretariat at least six months before the ses-
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sion at which it is proposed for adoption. The Convention Secre-
tariat shall also communicate proposed amendments to the sig-
natories of this Protocol and, for information, to the Depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement by
consensus on any proposed amendment to this Protocol. If all ef-
forts at consensus have been exhausted and no agreement
reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a
three-quarters majority vote of the Parties present and voting at
the session. For purposes of this Article, “Parties present and vot-
ing” means Parties present and casting an affirmative or negative
vote. Any adopted amendment shall be communicated by the
Convention Secretariat to the Depositary, who shall circulate it to
all Parties for acceptance.

4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall
be deposited with the Depositary. An amendment adopted in ac-
cordance with paragraph 3 shall enter into force for those Parties
having accepted it on the 90th day after the date of receipt by the
Depositary of an instrument of acceptance by at least two thirds
of the Parties.

5. The amendment shall enter into force for any other Party on
the 90th day after the date on which that Party deposits with the
Depositary its instrument of acceptance of the said amendment.

Article 39
Adoption and amendment of annexes to this Protocol

1. Any Party may make proposals for an annex to this Protocol
and may propose amendments to annexes to this Protocol.

2. Annexes shall be restricted to lists, forms and any other de-
scriptive material relating to procedural, scientific, technical or ad-
ministrative matters.

3. Annexes to this Protocol and amendments thereto shall be
proposed, adopted and enter into force in accordance with the
procedure set forth in Article 38.

PART X: FINAL PROVISIONS

Article 40
Reservations

No reservations may be made to this Protocol.

Article 41
Withdrawal

1. At any time after two years from the date on which this Pro-
tocol has entered into force for a

Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving writ-
ten notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year
from the date of receipt by the Depositary of the notification of
withdrawal or on such later date as may be specified in the notifi-
cation of withdrawal.

3. Any Party that withdraws from the WHO Framework Conven-
tion on Tobacco Control shall also be considered as having with-
drawn from this Protocol, with effect as of the date of its withdrawal
from the WHO Framework Convention on Tobacco Control.

Article 42
Right to vote

1. Each Party to this Protocol shall have one vote, except as
provided for in paragraph 2.

2. Regional economic integration organizations, in matters
within their competence, shall exercise their right to vote with a
number of votes equal to the number of their Member States that
are Parties to the Protocol. Such an organization shall not exercise
its right to vote if any of its Member States exercises its right, and
vice versa.

Article 43
Signature

The Protocol shall be open for signature by all Parties to the
WHO Framework Convention on Tobacco Control at World Health
Organization Headquarters in Geneva from 10 to 11 January 2013,
and thereafter at United Nations Headquarters in New York until
9 January 2014.

Article 44
Ratification, acceptance, approval, formal 

confirmation or accession

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance, ap-
proval or accession by States and to formal confirmation or ac-
cession by regional economic integration organizations that are
Party to the WHO Framework Convention on Tobacco Control. It
shall be open for accession from the day after the date on which
the Protocol is closed for signature. Instruments of ratification, ac-
ceptance, approval, formal confirmation or accession shall be de-
posited with the Depositary.

2. Any regional economic integration organization that be-
comes a Party without any of its Member States being a Party shall
be bound by all the obligations under this Protocol. In the case of
organizations one or more of whose Member States is a Party, the
organization and its Member States shall decide on their respec-
tive responsibilities for the performance of their obligations under
this Protocol. In such cases, the organization and the Member
States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol
concurrently.

3. Regional economic integration organizations shall, in their in-
struments relating to formal confirmation or in their instruments of
accession, declare the extent of their competence with respect to
the matters governed by this Protocol. These organizations shall
also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of
any substantial modification to the extent of their competence.

Article 45
Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the 90th day following
the date of deposit of the 40th instrument of ratification, accept-
ance, approval, formal confirmation or accession with the Deposi-
tary.

2. For each Party to the WHO Framework Convention on To-
bacco Control that ratifies, accepts, approves or formally confirms
this Protocol or accedes thereto after the conditions set out in
paragraph 1 for entry into force have been fulfilled, this Protocol
shall enter into force on the ninetieth day following the date of de-
posit of its instrument of ratification, acceptance, approval, acces-
sion or formal confirmation.

3. For the purposes of this Article, any instrument deposited by
a regional economic integration organization shall not be counted
as additional to those deposited by States Members of that organ-
ization.

Article 46
Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the De-
positary of this Protocol.

Article 47
Authentic texts

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, Eng-
lish, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall
be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

-----------------------------------------------------------------------------------------
---
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(1)Parties may include reference to the Harmonized Commodity
Description and Coding System of the World Customs Organiza-
tion for this purpose, wherever applicable.

(2)Where appropriate, national or domestic will refer equally to
regional economic integration organizations.

(3)A secure exchange of information between two parties is re-
sistant to interception and tampering (falsification). In other words,
the information exchanged between the two parties cannot be
read or modified by a third party.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου 

προϊόντων καπνού

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, στις 21 Μαΐου 2003, η Πεντηκοστή Έκτη
Παγκόσµια Συνέλευση Υγείας εξέδωσε οµόφωνα τη σύµβαση-
πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, η οποία άρχισε να
ισχύει στις 27 Φεβρουαρίου 2005,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η σύµβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον
έλεγχο του καπνού συγκαταλέγεται στις συµβάσεις των Ηνωµέ-
νων Εθνών που επικυρώθηκαν µε τη µεγαλύτερη ταχύτητα και
αποτελεί βασικό µέσο για την επίτευξη των στόχων της Παγκό-
σµιας Οργάνωσης Υγείας,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι, το προοίµιο του Καταστατικού της
Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας αναφέρει ότι η απόλαυση των
υψηλότερων δυνατών προτύπων υγείας αποτελεί θεµελιώδες δι-
καίωµα του κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση λόγω φυλής, θρη-
σκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονοµικής ή κοινωνικής
κατάστασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να δώσουν προτεραιότητα στο δικαίωµά
τους για την προστασία της δηµόσιας υγείας,

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΕΝΤΟΝΑ, διότι το παράνοµο εµπόριο προϊόν-
των καπνού συµβάλλει στην εξάπλωση της επιδηµίας του κα-
πνού, που αποτελεί παγκόσµιο πρόβληµα µε σοβαρές συνέπειες
για τη δηµόσια υγεία και το οποίο απαιτεί την αποτελεσµατική,
σωστή και συνολική εσωτερική και διεθνή αντιµετώπιση,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ, ότι, το παράνοµο εµπόριο προ-
ϊόντων καπνού υπονοµεύει τα τιµολογιακά και φορολογικά µέτρα
που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ελέγχου του καπνού και, ως
εκ τούτου, αυξάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προϊόντα κα-
πνού και την οικονοµική προσιτότητά τους,

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΑ για τις δυσµενείς επιπτώσεις από την
αύξηση της προσβασιµότητας και οικονοµικής προσιτότητας των
παρανόµως διακινούµενων προϊόντων καπνού στη δηµόσια υγεία
και την ευεξία, ιδίως των νέων, των πτωχών και άλλων ευάλωτων
οµάδων,

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΑ για τις δυσανάλογα µεγάλες οικονο-
µικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παράνοµου εµπορίου προ-
ϊόντων καπνού στις αναπτυσσόµενες χώρες και τις χώρες µε
οικονοµία σε µεταβατικό στάδιο,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί η επι-
στηµονική, τεχνική και θεσµική ικανότητα για τον προγραµµατι-
σµό και την εφαρµογή των κατάλληλων εθνικών, περιφερειακών
και διεθνών µέτρων για την εξάλειψη όλων των µορφών παράνο-
µου εµπορίου προϊόντων καπνού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, η πρόσβαση σε πόρους και συναφείς
τεχνολογίες έχει µεγάλη σηµασία για την αναβάθµιση της ικανό-
τητας των µερών, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες και σε
χώρες µε οικονοµία σε µεταβατικό στάδιο, να εξαλείψουν όλες
τις µορφές παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ, ότι, µολονότι έχουν αναπτυχθεί
ελεύθερες ζώνες για τη διευκόλυνση του νόµιµου εµπορίου,
αυτές χρησιµοποιούνται για να διευκολυνθεί η παγκοσµιοποίηση
του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού, όσον αφορά τόσο
την παράνοµη διαµετακόµιση προϊόντων λαθρεµπορίου, όσο και
την κατασκευή παράνοµων προϊόντων καπνού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ, ότι, το παράνοµο εµπόριο προ-
ϊόντων καπνού υπονοµεύει τις οικονοµίες των µερών και επηρε-

άζει δυσµενώς τη σταθερότητα και ασφάλειά τους,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι, το παράνοµο εµπόριο προ-

ϊόντων καπνού αποφέρει οικονοµικά κέρδη που χρησιµοποιούν-
ται για τη χρηµατοδότηση διεθνικών εγκληµατικών δραστη-
ριοτήτων, πράγµα που παρεµποδίζει κυβερνητικούς στόχους,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το παράνοµο εµπόριο προϊόντων κα-
πνού υπονοµεύει τους στόχους για την υγεία, επιβάλλει πρό-
σθετα βάρη στα συστήµατα υγείας και προκαλεί απώλεια
εσόδων για τις οικονοµίες των µερών,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 5, παρ. 3 της σύµβασης-πλαισίου
της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, µε το οποίο τα µέρη συµ-
φωνούν ότι, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών
τους για τη δηµόσια υγεία σε σχέση µε τον έλεγχο του καπνού,
τα µέρη λαµβάνουν µέτρα για την προστασία αυτών των πολιτι-
κών από εµπορικά και άλλα συµφέροντα της καπνοβιοµηχανίας,
σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο,

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ στην ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχει εγρή-
γορση όσον αφορά κάθε προσπάθεια της καπνοβιοµηχανίας να
υπονοµεύσει ή να καταστρατηγήσει τις στρατηγικές για την κα-
ταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού και την
ανάγκη να ενηµερώνονται για τις δραστηριότητες της καπνοβιο-
µηχανίας που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις στρατηγικές για την
καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 6 παρ. 2 της σύµβασης-πλαισίου
της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, που ενθαρρύνει τα µέρη να
απαγορεύουν ή να περιορίζουν, κατά περίπτωση, τις πωλήσεις
και/ή την εισαγωγή από διεθνείς ταξιδιώτες αφορολόγητων και
αδασµολόγητων προϊόντων καπνού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ επιπλέον, ότι, ο καπνός και τα προϊόντα
καπνού κατά τη διεθνή διαµετακόµιση και µεταφόρτωση απο-
κτούν δίοδο παράνοµου εµπορίου,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η αποτελεσµατική δράση για την
πρόληψη και καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου των προ-
ϊόντων καπνού απαιτεί µια συνολική διεθνή προσέγγιση και στενή
συνεργασία για όλες τις πτυχές του παράνοµου εµπορίου, που
περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση, το παράνοµο εµπόριο καπνού,
προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ στη σηµασία
άλλων συναφών διεθνών συµφωνιών, όπως της σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση του διεθνικού οργανω-
µένου εγκλήµατος, της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την
καταπολέµηση της διαφθοράς και της σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών κατά της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων
και ψυχοτρόπων ουσιών, και την υποχρέωση των µερών αυτών
των συµβάσεων να εφαρµόζουν, κατά περίπτωση, τις διατάξεις
αυτών των συµβάσεων σχετικά µε το παράνοµο εµπόριο καπνού,
προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής και ΕΝΘΑΡΡΥ-
ΝΟΝΤΑΣ τα µέρη που δεν έχουν καταστεί ακόµη µέρη σε αυτές
τις συµφωνίες να εξετάσουν το ενδεχόµενο να το πράξουν,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη οικοδόµησης αυξηµένης συ-
νεργασίας µεταξύ της Γραµµατείας της σύµβασης-πλαισίου της
ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού και του Γραφείου των Ηνωµένων
Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγ-
κλήµατος, του Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων και άλλων
φορέων, κατά περίπτωση,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 15 της σύµβασης-πλαισίου της
ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, µε το οποίο τα µέρη αναγνωρί-
ζουν, µεταξύ άλλων, ότι η εξάλειψη όλων των µορφών παράνο-
µου εµπορίου προϊόντων καπνού, συµπεριλαµβανοµένων του
λαθρεµπορίου και της παράνοµης κατασκευής, αποτελεί βασικό
συστατικό του ελέγχου του καπνού,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι σκοπός του παρόντος πρωτοκόλλου δεν
είναι να διευθετήσει θέµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα πνευµατι-
κής ιδιοκτησίας και

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι η συµπλήρωση της σύµβασης-πλαισίου της
ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού µε ένα περιεκτικό πρωτόκολλο
θα αποτελέσει ισχυρό και αποτελεσµατικό µέσο για την καταπο-
λέµηση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού και των σο-
βαρών συνεπειών του,
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ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 1
Χρήση όρων

1. «Μεσιτεία»: η δραστηριότητα διαµεσολάβησης για λογαρια-
σµό άλλων, όπως η διαπραγµάτευση συµβάσεων, οι αγορές ή οι
πωλήσεις έναντι αµοιβής ή προµήθειας.

2. «Τσιγάρο»: κύλινδρος κοµµένου καπνού για κάπνισµα, τυ-
λιγµένου σε τσιγαρόχαρτο. Εξαιρούνται ειδικά περιφερειακά
προϊόντα όπως τα bidis και hoon ή άλλα οµοειδή προϊόντα που
µπορούν να τυλιχτούν σε χαρτί ή σε φύλλα. Για τους σκοπούς
του άρθρου 8, ο όρος «τσιγάρο» περιλαµβάνει επίσης λεπτοκοµ-
µένο καπνό για την κατασκευή στριφτών τσιγάρων για ατοµική
χρήση.

3. «Κατάσχεση», η οποία περιλαµβάνει την έκπτωση δικαιώµα-
τος: κατά περίπτωση, η µόνιµη αποστέρηση περιουσιακών στοι-
χείων µέσω διαταγής δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής.

4. «Ελεγχόµενη παράδοση»: η τεχνική που επιτρέπει την έξοδο
ή τη διέλευση παράνοµων ή ύποπτων αποστολών από το έδαφος
ενός ή περισσότερων κρατών ή την είσοδο σε αυτό, σε γνώση
και υπό την επίβλεψη των αρµόδιων αρχών τους, µε σκοπό τη
διερεύνηση µιας αξιόποινης πράξης και τον εντοπισµό των προ-
σώπων που εµπλέκονται στη διάπραξή της.

5. «Ελεύθερη ζώνη»: τµήµα του εδάφους ενός µέρους στο
οποίο κάθε εισερχόµενο εµπόρευµα θεωρείται γενικά, ως προς
τους εισαγωγικούς δασµούς και τους φόρους, ότι βρίσκεται
εκτός του τελωνειακού εδάφους.

6. «Παράνοµο εµπόριο»: κάθε πρακτική ή συµπεριφορά που
απαγορεύεται από τον νόµο και συνδέεται µε την παραγωγή,
αποστολή, παραλαβή, κατοχή, διανοµή, πώληση ή αγορά, συµ-
περιλαµβανοµένης κάθε πρακτικής ή συµπεριφοράς που απο-
σκοπεί στη διευκόλυνση µιας τέτοιας δραστηριότητας.

7. «Άδεια»: άδεια από αρµόδια αρχή µετά την υποβολή της
απαιτούµενης αίτησης ή άλλων εγγράφων στην αρµόδια αρχή.

8. α) «Εξοπλισµός κατασκευής»: µηχανές που είναι σχεδιασµέ-
νες ή προσαρµοσµένες ώστε να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για την κατασκευή προϊόντων καπνού και αποτελούν αναπόσπα-
στο µέρος της διαδικασίας κατασκευής (1).

β) «Κάθε µέρος του εξοπλισµού»: όσον αφορά τον εξοπλισµό
κατασκευής, σηµαίνει κάθε προσδιορίσιµο µέρος που ανήκει
αποκλειστικά σε εξοπλισµό κατασκευής προϊόντων καπνού.

9. «Μέρος»: συµβαλλόµενο µέρος του παρόντος πρωτοκόλ-
λου, εάν δεν εννοείται κάτι διαφορετικό από τα συµφραζόµενα.

10. «Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία
που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα
είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί.

11. «Περιφερειακός οργανισµός οικονοµικής ολοκλήρωσης»:
οργανισµός που απαρτίζεται από κυρίαρχα κράτη, στον οποίο τα
κράτη µέλη του έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητες για ένα φάσµα
θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας να λαµβάνει απο-
φάσεις που δεσµεύουν τα κράτη µέλη του όσον αφορά τα εν
λόγω θέµατα (2).

12. Η «αλυσίδα εφοδιασµού» καλύπτει την κατασκευή προϊόν-
των καπνού και τον µηχανισµό κατασκευής και την εισαγωγή ή
εξαγωγή προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής και µπο-
ρεί να επεκταθεί, κατά περίπτωση, σε µία ή περισσότερες από
τις ακόλουθες δραστηριότητες, εάν το αποφασίσει ένα µέρος:

α) τη λιανική πώληση προϊόντων καπνού,
β)  την καλλιέργεια καπνού, εξαιρουµένων των παραδοσιακών

καλλιεργητών, γεωργών και παραγωγών µικρής κλίµακας,
γ)  τη µεταφορά εµπορικών ποσοτήτων προϊόντων καπνού ή

εξοπλισµού κατασκευής και
δ) τη χονδρική πώληση, τη µεσιτεία, την αποθήκευση ή τη δια-

νοµή καπνού και προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής.
13. «Προϊόντα καπνού»: προϊόντα εξ ολοκλήρου ή εν µέρει κα-

τασκευασµένα από φύλλα καπνού ως πρώτη ύλη, που προορί-
ζονται να χρησιµοποιηθούν για κάπνισµα, αναρρόφηση, µάσηση

ή εισπνοή.
14. «Εντοπισµός και παρακολούθηση»: συστηµατική παρακο-

λούθηση και ανασύσταση εκ µέρους των αρµόδιων αρχών ή κάθε
άλλου προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό τους της διαδρο-
µής ή της διακίνησης των εµπορευµάτων µέσω της αλυσίδας
εφοδιασµού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.

Άρθρο 2
Σχέση µεταξύ του παρόντος πρωτοκόλλου και άλλων συµφω-

νιών και νοµικών πράξεων

1. Οι διατάξεις της συµφωνίας-πλαισίου της ΠΟΥ για τον
έλεγχο του καπνού οι οποίες εφαρµόζονται στα πρωτόκολλά του
εφαρµόζονται και στο παρόν πρωτόκολλο.

2. Τα µέρη που έχουν συνάψει συµφωνίες των τύπων που ανα-
φέρονται στο άρθρο 2 της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον
έλεγχο του καπνού κοινοποιούν τις εν λόγω συµφωνίες στη σύ-
νοδο των µερών µέσω της Γραµµατείας της σύµβασης.

3. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν επηρεάζει
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις κανενός µέρους κατ' εφαρ-
µογή οποιασδήποτε άλλης διεθνούς σύµβασης, συνθήκης ή συµ-
φωνίας που είναι σε ισχύ για το εν λόγω µέρος, η οποία
θεωρείται ότι συµβάλλει περισσότερο στην επίτευξη του στόχου
της εξάλειψης του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού.

4. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν επηρεάζει
άλλα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και ευθύνες των µερών βάσει του
διεθνούς δικαίου, περιλαµβανοµένης της σύµβασης των Ηνωµέ-
νων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος.

Άρθρο 3
Στόχος

Στόχος του παρόντος πρωτοκόλλου είναι η εξάλειψη όλων των
µορφών παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού, σύµφωνα µε
τους όρους του άρθρου 15 της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για
τον έλεγχο του καπνού.

ΜΕΡΟΣ II
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4
Γενικές υποχρεώσεις

1. Παράλληλα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της σύµβασης-
πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, τα µέρη:

α)  εγκρίνουν και εφαρµόζουν αποτελεσµατικά µέτρα για τον
έλεγχο ή τη ρύθµιση της αλυσίδας εφοδιασµού εµπορευµάτων
καλυπτόµενων από το παρόν πρωτόκολλο, µε στόχο την πρό-
ληψη, την αποτροπή, τον εντοπισµό, τη διερεύνηση και τη δίωξη
του παράνοµου εµπορίου τέτοιων εµπορευµάτων και συνεργά-
ζονται γι' αυτόν τον σκοπό,

β) λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα σύµφωνα µε το εθνικό
τους δίκαιο για να καταστούν οι αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες
τους περισσότερο αποτελεσµατικές, συµπεριλαµβανοµένων των
τελωνειακών και των αστυνοµικών αρχών που είναι υπεύθυνες
για την πρόληψη, την αποτροπή, την ανίχνευση, τη διερεύνηση,
τη δίωξη και την εξάλειψη όλων των µορφών παράνοµου εµπο-
ρίου εµπορευµάτων που καλύπτονται από το παρόν πρωτό-
κολλο,

γ) λαµβάνουν αποτελεσµατικά µέτρα για τη διευκόλυνση ή την
εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας και οικονοµικής στήριξης, ανά-
πτυξης ικανοτήτων και διεθνούς συνεργασίας για την επίτευξη
των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου και διασφαλίζουν τη
διάθεση στις αρµόδιες αρχές και την ασφαλή ανταλλαγή µε
αυτές των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται βάσει του πα-
ρόντος πρωτοκόλλου,

δ) συνεργάζονται στενά µεταξύ τους, σύµφωνα µε τα αντί-
στοιχα εθνικά νοµικά και διοικητικά συστήµατά τους, µε σκοπό
την αποτελεσµατικότερη επιβολή του νόµου για την καταπολέ-
µηση της παράνοµης συµπεριφοράς, περιλαµβανοµένων των
ποινικών αδικηµάτων που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
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παρόντος πρωτοκόλλου,
ε) συνεργάζονται και επικοινωνούν, κατά περίπτωση, µε τους

σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς διακυβερνητικούς οργα-
νισµούς για την ασφαλή (3) ανταλλαγή πληροφοριών που καλύ-
πτεται από το παρόν πρωτόκολλο, µε στόχο την προώθηση της
αποτελεσµατικής εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου, και

στ) µε τα µέσα και τους πόρους που διαθέτουν, συνεργάζονται
για να αυξηθούν οι χρηµατοδοτικοί πόροι για την αποτελεσµα-
τική εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου µέσω διµερών και
πολυµερών µηχανισµών χρηµατοδότησης.

2. Κατά την τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν
από το παρόν πρωτόκολλο, τα µέρη διασφαλίζουν τη µεγαλύ-
τερη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά κάθε ενδεχόµενη αλληλεπί-
δραση µε την καπνοβιοµηχανία.

Άρθρο 5
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου, τα µέρη
προστατεύουν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών
προσώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τον τόπο κατοικίας,
κατά το εθνικό δίκαιο, λαµβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα
όσον αφορά την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 6
Άδεια, ισοδύναµη έγκριση ή σύστηµα ελέγχου

1. Για την επίτευξη των στόχων της συµφωνίας-πλαισίου της
ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού και για την εξάλειψη του παρά-
νοµου εµπορίου προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής,
κάθε µέρος απαγορεύει την άσκηση οποιασδήποτε από τις ακό-
λουθες δραστηριότητες από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
εκτός εάν έχει χορηγηθεί άδεια ή ισοδύναµη έγκριση (στο εξής
«άδεια») ή εάν έχει εφαρµοστεί σύστηµα ελέγχου από αρµόδια
αρχή σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο:

α) κατασκευής προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής
και

β) εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων καπνού και εξοπλισµού
κατασκευής.

2. Κάθε µέρος καταβάλλει προσπάθεια να χορηγεί άδεια, όταν
κρίνεται σκόπιµο, και εφόσον οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν
απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο, σε κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που ασχολείται µε:

α) τη λιανική πώληση προϊόντων καπνού,
β)  την καλλιέργεια καπνού, εξαιρουµένων των παραδοσιακών

καλλιεργητών, γεωργών και παραγωγών µικρής κλίµακας,
γ)  τη µεταφορά εµπορικών ποσοτήτων προϊόντων καπνού ή

εξοπλισµού κατασκευής και
δ)  τη χονδρική πώληση, τη µεσιτεία, την αποθήκευση ή τη δια-

νοµή καπνού και προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής.
3. Για να διασφαλίσει αποτελεσµατικό σύστηµα αδειοδότησης,

κάθε µέρος:
α)   συγκροτεί ή ορίζει µία ή περισσότερες αρµόδιες αρχές για

την έκδοση, την ανανέωση, την αναστολή, την ανάκληση και/ή
την ακύρωση αδειών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του πα-
ρόντος πρωτοκόλλου και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του,
για την άσκηση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στην παρά-
γραφο 1,

β)  απαιτεί κάθε αίτηση αδειοδότησης να περιέχει όλες τις ανα-
γκαίες πληροφορίες σχετικά µε τον αιτούντα, οι οποίες θα πρέ-
πει να περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση:

i)  όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά µε την
ταυτότητά του, που περιλαµβάνουν πλήρες όνοµα, εµπορική
επωνυµία, αριθµό µητρώου (εάν υπάρχει), ισχύοντες αριθµούς
φορολογικού µητρώου (εάν υπάρχουν) και κάθε άλλη πληροφο-
ρία που επιτρέπει την ταυτοποίησή του,

ii)  όταν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά µε την
ταυτότητά του, συµπεριλαµβανοµένων της πλήρους νοµικής

ονοµασίας, της εµπορικής επωνυµίας, του αριθµού µητρώου της
επιχείρησης, της ηµεροµηνίας και του τόπου σύστασης, του
τόπου εγκατάστασης της έδρας και του κύριου τόπου επιχειρη-
µατικής δραστηριότητας, ισχύοντες αριθµούς φορολογικού µη-
τρώου, αντίγραφα καταστατικού του ή ισοδύναµα έγγραφα, τις
θυγατρικές εταιρείες του, τα ονόµατα των διευθυντών του και
όλων των εξουσιοδοτηµένων νοµικών εκπροσώπων του, συµπε-
ριλαµβανοµένης κάθε άλλης πληροφορίας που επιτρέπει την
ταυτοποίησή του,

iii)  την ακριβή γεωγραφική θέση της µεταποιητικής µονάδας
ή των µεταποιητικών µονάδων, τη θέση της αποθήκης και την πα-
ραγωγική ικανότητα της επιχείρησης του αιτούντος,

iv)  τα καλυπτόµενα από την αίτηση λεπτοµερή στοιχεία των
προϊόντων καπνού και του εξοπλισµού κατασκευής, όπως η πε-
ριγραφή του προϊόντος, η ονοµασία, το καταχωρισµένο εµπο-
ρικό σήµα, εάν υπάρχει, το σχέδιο, το εµπορικό σήµα, το
υπόδειγµα ή ο τύπος και ο αριθµός σειράς του εξοπλισµού κα-
τασκευής,

v)  την περιγραφή του τόπου όπου θα εγκατασταθεί και θα
χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός κατασκευής,

vi) έγγραφο ή δήλωση σχετικά µε ποινικό µητρώο,
vii)  πλήρη ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασµών που

προορίζονται να χρησιµοποιούνται στις σχετικές συναλλαγές και
άλλα στοιχεία πληρωµών και

viii)  περιγραφή της προβλεπόµενης χρήσης και αγοράς για
την πώληση των προϊόντων καπνού, µε ιδιαίτερη έµφαση στη δια-
σφάλιση ότι η παραγωγή ή προµήθεια των προϊόντων καπνού
είναι ανάλογη µε την ευλόγως αναµενόµενη ζήτηση,

γ)  παρακολουθεί και εισπράττει, κατά περίπτωση, τα τέλη
αδειών που µπορεί να εισπράττονται και εξετάζει τη δυνατότητα
να χρησιµοποιηθούν για την αποτελεσµατική διαχείριση και την
εφαρµογή του συστήµατος αδειοδότησης ή στον τοµέα της δη-
µόσιας υγείας ή για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σύµφωνα
µε το εθνικό δίκαιο,

δ)  λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, την ανί-
χνευση και τη διερεύνηση τυχόν παράνοµων ή δόλιων πρακτικών
στη λειτουργία του συστήµατος αδειοδότησης,

ε)  λαµβάνει µέτρα όπως η περιοδική επανεξέταση, η ανανέ-
ωση, η επιθεώρηση ή ο έλεγχος των αδειών, κατά περίπτωση,

στ)  θεσπίζει, εάν είναι αναγκαίο, χρονικό πλαίσιο για τη λήξη
των αδειών και τη συνακόλουθη αναγκαία νέα αίτηση ή την ενη-
µέρωση των στοιχείων της αίτησης,

ζ)  υποχρεώνει κάθε εξουσιοδοτηµένο φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο να ενηµερώνει εκ των προτέρων την αρµόδια αρχή για
τυχόν αλλαγή του τόπου δραστηριότητάς του ή για κάθε σηµαν-
τική µεταβολή των στοιχείων σχετικά µε τις δραστηριότητες για
τις οποίες έχει λάβει άδεια,

η)  υποχρεώνει κάθε εξουσιοδοτηµένο φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο να ενηµερώνει εκ των προτέρων την αρµόδια αρχή, ώστε
να προβεί στην κατάλληλη ενέργεια, για τυχόν απόκτηση ή απο-
µάκρυνση εξοπλισµού κατασκευής, και

θ)  διασφαλίζει ότι η καταστροφή κάθε εξοπλισµού κατα-
σκευής ή µέρους του πραγµατοποιείται υπό την επίβλεψη της
αρµόδιας αρχής.

4. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι δεν χορηγείται ούτε µεταβιβά-
ζεται καµία άδεια χωρίς να λάβει ο προτεινόµενος δικαιοδόχος
τις αναγκαίες πληροφορίες που περιέχονται στην παράγραφο 3
και χωρίς την προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας αρχής.

5. Πέντε (5) έτη µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
πρωτοκόλλου, η σύνοδος των µερών διασφαλίζει τη διενέργεια
τεκµηριωµένης έρευνας κατά την επόµενη σύνοδό της για να
εξακριβωθεί αν υπάρχουν βασικές εισροές που έχουν καθορι-
στική σηµασία για την κατασκευή των προϊόντων καπνού και που
µπορούν να ταυτοποιηθούν και να υποβληθούν σε αποτελεσµα-
τικό µηχανισµό ελέγχου. Βάσει αυτής της έρευνας, η σύνοδος
των µερών εξετάζει τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.

Άρθρο 7
Δέουσα επιµέλεια

1. Κάθε µέρος απαιτεί, σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο και
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τους στόχους της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο
του καπνού, από όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που εµπλέ-
κονται στην αλυσίδα εφοδιασµού καπνού, προϊόντων καπνού και
εξοπλισµού κατασκευής:

α)  να επιδεικνύουν τη δέουσα επιµέλεια πριν από την έναρξη
και κατά τη διάρκεια µιας επιχειρηµατικής σχέσης,

β)  να παρακολουθούν τις πωλήσεις στους πελάτες τους, ώστε
να διασφαλίζουν ότι οι ποσότητες είναι ανάλογες µε τη ζήτηση
για τέτοια προϊόντα στην προβλεπόµενη αγορά πώλησης ή χρή-
σης, και

γ)   να αναφέρουν στις αρµόδιες αρχές κάθε αποδεικτικό στοι-
χείο ότι ο πελάτης εµπλέκεται σε δραστηριότητες κατά παρά-
βαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν
πρωτόκολλο.

2. Η δέουσα επιµέλεια, κατά περίπτωση, κατ' εφαρµογή της
παρ. 1 και σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο και τους στόχους
της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, πε-
ριλαµβάνει µεταξύ άλλων, απαιτήσεις για την ταυτοποίηση πε-
λατών, όπως η λήψη και επικαιροποίηση στοιχείων σε σχέση µε
τα ακόλουθα:

α)  τη διαπίστωση ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κατέχει
άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 6,

β)   όταν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά
µε την ταυτότητά του, περιλαµβανοµένων του πλήρους ονόµα-
τος, της εµπορικής επωνυµίας, του αριθµού µητρώου (εάν υπάρ-
χει) και των ισχυόντων αριθµών φορολογικού µητρώου (εάν
υπάρχουν), και την επαλήθευση της επίσηµης ταυτοποίησής του,

γ) όταν ο πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο, στοιχεία σχετικά µε
την ταυτότητά του, περιλαµβανοµένων της πλήρους νοµικής
ονοµασίας, της εµπορικής επωνυµίας, του αριθµού µητρώου της
επιχείρησης, της ηµεροµηνίας και του τόπου σύστασης, του
τόπου εγκατάστασης της έδρας και του κύριου τόπου επιχειρη-
µατικής δραστηριότητας και των ισχυόντων αριθµών φορολογι-
κού µητρώου, αντίγραφα καταστατικού ή ισοδύναµα έγγραφα,
τις θυγατρικές εταιρείες του, τα ονόµατα των διευθυντών του και
τυχόν εξουσιοδοτηµένων νοµικών εκπροσώπων του, περιλαµβα-
νοµένων των ονοµάτων των εκπροσώπων και της επαλήθευσης
της επίσηµης ταυτοποίησής τους,

δ)  την περιγραφή της προβλεπόµενης χρήσης εσωτερικής
αγοράς για την πώληση καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλι-
σµού κατασκευής και

ε)  την περιγραφή του τόπου όπου θα εγκατασταθεί και θα
χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός κατασκευής.

3. Η δέουσα επιµέλεια κατ' εφαρµογή της παρ. 1 µπορεί να
περιλαµβάνει απαιτήσεις για την ταυτοποίηση του πελάτη, όπως
η απόκτηση και επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν τα ακό-
λουθα:

α) έγγραφα ή δήλωση σε σχέση µε ποινικό µητρώο και
β)  ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασµών που θα χρησι-

µοποιούνται σε συναλλαγές.
4. Κάθε µέρος λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, βάσει των

στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), για
να διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από το παρόν πρωτόκολλο, οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν
τον ορισµό ενός πελάτη εντός της δικαιοδοσίας του µέρους να
καταστεί δεσµευµένος πελάτης, όπως ορίζεται από το εθνικό δί-
καιο.

Άρθρο 8
Εντοπισµός και παρακολούθηση

1. Για την πρόσθετη διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασµού και
για να διευκολυνθεί η διερεύνηση παράνοµου εµπορίου προϊόν-
των καπνού, τα µέρη συµφωνούν να θεσπίσουν, σε διάστηµα
πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου,
ένα παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού και παρακολούθησης που
περιλαµβάνει τα εθνικά και/ή περιφερειακά συστήµατα εντοπι-
σµού και παρακολούθησης και ένα κεντρικό σηµείο ανταλλαγής
συνολικών πληροφοριών που βρίσκεται στη Γραµµατεία της σύµ-
βασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, στο οποίο
έχουν πρόσβαση όλα τα µέρη, παρέχοντας στα µέρη τη δυνατό-

τητα να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαµβάνουν τις κατάλληλες
πληροφορίες.

2. Κάθε µέρος θεσπίζει, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, σύ-
στηµα εντοπισµού και παρακολούθησης υποκείµενο στον έλεγχο
του µέρους για όλα τα προϊόντα καπνού που κατασκευάζονται ή
εισάγονται στο έδαφός του, λαµβάνοντας υπόψη τις δικές του
εθνικές ή περιφερειακές ειδικές ανάγκες και τη διαθέσιµη βέλτι-
στη πρακτική.

3. Για να καταστεί δυνατή η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού
συστήµατος εντοπισµού και παρακολούθησης, κάθε µέρος απαι-
τεί να τοποθετείται επάνω ή να ενσωµατώνεται σε όλες τις µο-
νάδες συσκευασίας και εξωτερικές συσκευασίες τσιγάρων
αποκλειστική, ασφαλής αναγνωριστική σήµανση που δεν είναι
δυνατό να αφαιρεθεί (εφεξής «αποκλειστική αναγνωριστική σή-
µανση»), όπως κωδικοί ή σφραγίδες, εντός διαστήµατος πέντε
ετών και, σε άλλα προϊόντα καπνού, εντός περιόδου δέκα ετών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου για το εν
λόγω µέρος.

4.1  Κάθε µέρος, για τους σκοπούς της παρ. 3, στο πλαίσιο
του γενικού καθεστώτος παρακολούθησης και εντοπισµού, απαι-
τεί να είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες πληροφορίες, είτε απευ-
θείας είτε µέσω ενός συνδέσµου, για την παροχή συνδροµής στα
µέρη προκειµένου να εντοπίζουν την προέλευση των προϊόντων
καπνού και το σηµείο εκτροπής, κατά περίπτωση, και για την πα-
ρακολούθηση και τον έλεγχο της διακίνησης των προϊόντων κα-
πνού και το νοµικό τους καθεστώς:

α) η ηµεροµηνία και ο τόπος κατασκευής,
β) η µονάδα κατασκευής,
γ) η µηχανή που χρησιµοποιείται για την κατασκευή προϊόντων

καπνού,
δ) η βάρδια παραγωγής ή ο χρόνος κατασκευής,
ε) η ονοµασία, το τιµολόγιο, ο αριθµός παραγγελίας και τα αρ-

χεία πληρωµών του πρώτου πελάτη που δεν είναι συνδεδεµένος
µε τον κατασκευαστή,

στ) η προβλεπόµενη αγορά λιανικής πώλησης,
ζ) η περιγραφή του προϊόντος,
η) κάθε αποθήκευση και αποστολή,
θ) η ταυτότητα κάθε γνωστού επόµενου αγοραστή και
ι) η προβλεπόµενη διαδροµή της αποστολής, η ηµεροµηνία

αποστολής, ο προορισµός του φορτίου, το σηµείο εκκίνησης και
ο παραλήπτης.

4.2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), ζ)
και, εφόσον είναι διαθέσιµες, στο στοιχείο στ) αποτελούν µέρος
της αποκλειστικής αναγνωριστικής σήµανσης.

4.3. Όταν οι πληροφορίες του στοιχείου στ) δεν είναι διαθέσι-
µες τη στιγµή της σήµανσης, τα µέρη απαιτούν να εισάγονται
αυτές οι πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 στοιχείο
α) της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

5. Κάθε µέρος απαιτεί, εντός των προθεσµιών που ορίζονται
στο παρόν άρθρο, την καταγραφή των πληροφοριών που καθο-
ρίζονται στην παράγραφο 4, κατά τον χρόνο της παραγωγής ή
τον χρόνο της πρώτης αποστολής από κάθε κατασκευαστή ή
κατά τον χρόνο εισαγωγής στο έδαφός του.

6. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι έχει πρόσβαση στις πληροφο-
ρίες που καταγράφονται βάσει της παρ. 5 µέσω συνδέσµου µε
τις αποκλειστικές αναγνωριστικές σηµάνσεις που απαιτούνται
βάσει των παρ. 3 και 4.

7. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι τα στοιχεία που καταγράφονται
σύµφωνα µε την παρ. 5, καθώς και οι αποκλειστικές αναγνωρι-
στικές σηµάνσεις που καθιστούν αυτά τα στοιχεία προσβάσιµα
σύµφωνα µε την παρ. 6, περιλαµβάνονται σε µορφότυπο που κα-
θορίζεται ή επιτρέπεται από το µέρος και τις αρµόδιες αρχές
του.

8. Κάθε µέρος εγγυάται ότι τα στοιχεία που καταγράφονται
βάσει της παρ. 5 είναι προσβάσιµα στο εστιακό σηµείο παγκό-
σµιας ανταλλαγής πληροφοριών µετά από αίτηση, µε την επιφύ-
λαξη της παρ. 9, µέσω ηλεκτρονικά ασφαλούς τυποποιηµένης
διεπαφής µε το εθνικό και/ή περιφερειακό κεντρικό σηµείο του.
Το εστιακό σηµείο παγκόσµιας ανταλλαγής πληροφοριών καταρ-
τίζει κατάλογο των αρµόδιων αρχών των µερών και θέτει τον κα-
τάλογο στη διάθεση όλων των µερών.
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9. Κάθε µέρος ή αρµόδια αρχή:
α)  έχει έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες που προσδιορί-

ζονται στην παρ. 4, υποβάλλοντας αίτηµα στο εστιακό σηµείο
παγκόσµιας ανταλλαγής πληροφοριών,

β)  ζητεί αυτές τις πληροφορίες µόνο όταν αυτό είναι απαραί-
τητο για τον σκοπό της εξακρίβωσης ή διερεύνησης παράνοµου
εµπορίου προϊόντων καπνού,

γ) δεν αποκρύπτει σκόπιµα πληροφορίες,
δ)  απαντά στις αιτήσεις πληροφοριών σε σχέση µε την παρά-

γραφο 4, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιό του, και
ε)  προστατεύει και χειρίζεται ως εµπιστευτικές, κατόπιν αµοι-

βαίας συµφωνίας, τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται.
10. Κάθε µέρος απαιτεί την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση

του πεδίου εφαρµογής του συστήµατος εντοπισµού και παρακο-
λούθησης που βρίσκεται σε ισχύ µέχρι να καταβληθούν όλοι οι
δασµοί και οι σχετικοί φόροι και, κατά περίπτωση, µέχρι να εκ-
πληρωθούν οι άλλες υποχρεώσεις στο σηµείο κατασκευής, ει-
σαγωγής ή παραλαβής από το τελωνείο ή την άσκηση ελέγχου
ειδικού φόρου κατανάλωσης.

11. Τα µέρη συνεργάζονται µεταξύ τους και µε τους αρµόδι-
ους διεθνείς οργανισµούς, βάσει αµοιβαίας συµφωνίας, για την
ανταλλαγή και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τα συστήµατα
εντοπισµού και παρακολούθησης, συµπεριλαµβανοµένων:

α)  της διευκόλυνσης της ανάπτυξης, της µεταβίβασης και της
απόκτησης βελτιωµένων τεχνολογιών παρακολούθησης και εν-
τοπισµού, περιλαµβανοµένων των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανο-
τήτων και πείρας,

β)  της στήριξης προγραµµάτων κατάρτισης και δηµιουργίας
ικανοτήτων για τα µέρη που δηλώνουν παρόµοια ανάγκη και

γ)  της περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνολογίας για τη σήµανση
και σάρωση µονάδων συσκευασίας και συσκευασιών προϊόντων
καπνού, για να παρέχεται πρόσβαση στις πληροφορίες που απα-
ριθµούνται στην παρ. 4.

12. Οι υποχρεώσεις που ανατίθενται σε ένα µέρος δεν υλοποι-
ούνται από την καπνοβιοµηχανία ούτε ανατίθενται σε αυτήν.

13. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι οι αρµόδιες αρχές του, κατά
τη συµµετοχή στο καθεστώς εντοπισµού και παρακολούθησης,
έχουν επαφές µε την καπνοβιοµηχανία και µε εκπροσώπους των
συµφερόντων της καπνοβιοµηχανίας µόνο όταν αυτό είναι απο-
λύτως αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

14. Κάθε µέρος µπορεί να ζητήσει από την καπνοβιοµηχανία
να επιβαρυνθεί µε έξοδα που σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις του
εν λόγω µέρους βάσει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9
Τήρηση αρχείων

1. Κάθε µέρος απαιτεί, κατά περίπτωση, από όλα τα φυσικά
και νοµικά πρόσωπα που εµπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασµού
καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής να τη-
ρούν πλήρη και ακριβή αρχεία όλων των σχετικών συναλλαγών.
Τα εν λόγω αρχεία πρέπει να επιτρέπουν την πλήρη λογοδοσία
για τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των οικείων
προϊόντων καπνού.

2. Κάθε µέρος απαιτεί, κατά περίπτωση, από τα πρόσωπα που
κατέχουν άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 6 να παρέχουν στις αρ-
µόδιες αρχές, µετά από αίτηση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες της αγοράς,
τις τάσεις και τις προβλέψεις και άλλες σχετικές πληροφορίες
και

β)  τις ποσότητες των προϊόντων καπνού και τον εξοπλισµό κα-
τασκευής που έχει ο δικαιοδόχος στην κατοχή του, υπό την επί-
βλεψη ή τον έλεγχό του, ως απόθεµα, σε φορολογικές και
τελωνειακές αποθήκες υπό καθεστώς διαµετακόµισης ή µετα-
φόρτωσης ή αναστολής δασµού από την ηµεροµηνία της αίτη-
σης.

3. Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού και τον εξοπλισµό κατα-
σκευής που πωλούνται ή κατασκευάζονται προς εξαγωγή στο
έδαφος του µέρους ή υπόκεινται σε διακίνηση µε αναστολή δα-
σµού υπό καθεστώς διαµετακόµισης ή µεταφόρτωσης στο έδα-
φος του µέρους, κάθε µέρος απαιτεί, κατά περίπτωση, από τα

πρόσωπα που κατέχουν άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 6, να πα-
ρέχουν, κατόπιν αιτήµατος, στις αρµόδιες αρχές της χώρας ανα-
χώρησης, (µε ηλεκτρονικά µέσα, όταν υπάρχει η υποδοµή) κατά
τον χρόνο εξόδου από τον έλεγχό τους τις ακόλουθα πληροφο-
ρίες:

α)  την ηµεροµηνία αποστολής από το τελευταίο σηµείο φυσι-
κού ελέγχου των προϊόντων,

β)  τα λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τα προϊόντα που διατί-
θενται στην αγορά (µεταξύ άλλων σήµατα, ποσό, αποθήκη),

γ) τις προγραµµατιζόµενες διαδροµές αποστολής και τον προ-
ορισµό,

δ)  την ταυτότητα του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή προσώ-
πων στα οποία αποστέλλονται τα προϊόντα,

ε) τον τρόπο µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της ταυτότη-
τας του µεταφορέα,

στ)  την αναµενόµενη ηµεροµηνία άφιξης της αποστολής στον
προγραµµατισµένο προορισµό και

ζ) την προβλεπόµενη αγορά λιανικής πώλησης ή χρήσης.
4. Εφόσον είναι εφικτό, κάθε µέρος απαιτεί οι επιχειρήσεις λια-

νικής πώλησης και οι καλλιεργητές καπνού, µε εξαίρεση τους
παραδοσιακούς καλλιεργητές που εργάζονται σε µη εµπορική
βάση, να τηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία µε όλες τις σχετικές
συναλλαγές στις οποίες εµπλέκονται, σύµφωνα µε το εθνικό του
δίκαιο.

5. Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρ. 1, κάθε µέρος λαµ-
βάνει αποτελεσµατικά νοµοθετικά, εκτελεστικά, διοικητικά ή
άλλα µέτρα ώστε να απαιτείται ότι όλα τα αρχεία:

α) διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών,
β) τίθενται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών και
γ) διατηρούνται σε µορφότυπο που απαιτούν οι αρµόδιες

αρχές.
6. Κάθε µέρος θεσπίζει, κατά περίπτωση και µε την επιφύλαξη

του εθνικού δικαίου, σύστηµα ανταλλαγής µε τα άλλα µέρη πλη-
ροφοριών που περιέχονται σε όλα τα τηρούµενα αρχεία σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο.

7. Τα µέρη προσπαθούν να συνεργάζονται µεταξύ τους και µε
τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς µέσω σταδιακής ανταλ-
λαγής και ανάπτυξης βελτιωµένων συστηµάτων τήρησης αρ-
χείων.

Άρθρο 10
Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης

1. Κάθε µέρος, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το εθνικό του δί-
καιο και τους στόχους της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον
έλεγχο του καπνού, απαιτεί από όλα τα φυσικά και νοµικά πρό-
σωπα που υπόκεινται στο άρθρο 6 να λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα για την πρόληψη της εκτροπής προϊόντων καπνού σε δί-
κτυα παράνοµου εµπορίου, τα οποία περιλαµβάνουν, µεταξύ
άλλων:

α)  την αναφορά στις αρµόδιες αρχές:
i)  της διασυνοριακής µεταφοράς µετρητών σε ποσά που ορί-

ζει το εθνικό δίκαιο ή των διασυνοριακών πληρωµών σε είδος και
ii) όλων των «ύποπτων συναλλαγών» και
β)  την προµήθεια προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατα-

σκευής µόνο για ποσά ανάλογα µε τη ζήτηση για τα εν λόγω προ-
ϊόντα στην προβλεπόµενη αγορά λιανικής πώλησης ή χρήσης.

2. Κάθε µέρος, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το εθνικό του δί-
καιο και τους στόχους της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον
έλεγχο του καπνού, απαιτεί οι πληρωµές για συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποκείµενα
στο άρθρο 6 να επιτρέπονται µόνο στο νόµισµα και στο ίδιο ποσό
µε αυτό που αναγράφεται στο τιµολόγιο και µόνο µε νόµιµους
τρόπους πληρωµής από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που
βρίσκονται στο έδαφος της αγοράς προορισµού και δεν πραγ-
µατοποιούνται µε κανένα άλλο εναλλακτικό σύστηµα εµβασµά-
των.

3. Μέρος µπορεί να ζητήσει οι πληρωµές που πραγµατοποι-
ούνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποκείµενα στο άρθρο 6,
όσον αφορά υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται για την κατασκευή
προϊόντων καπνού που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, να επι-
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τρέπονται µόνο στο νόµισµα και στο ίδιο ποσό µε αυτό του τιµο-
λογίου και µόνο µε νόµιµους τρόπους πληρωµής από χρηµατο-
πιστωτικούς οργανισµούς που βρίσκονται στο έδαφος της
αγοράς προορισµού και δεν πραγµατοποιούνται µε κανένα άλλο
εναλλακτικό σύστηµα εµβασµάτων.

4. Κάθε µέρος διασφαλίζει ότι κάθε παράβαση των διατάξεων
του παρόντος άρθρου υπόκειται στις αναγκαίες ποινικές, αστικές
ή διοικητικές διαδικασίες και σε αποτελεσµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές κυρώσεις που περιλαµβάνουν, κατά περί-
πτωση, την αναστολή ή την ακύρωση άδειας.

Άρθρο 11
Πώληση µέσω Διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλης εξε-

λισσόµενης τεχνολογίας

1. Κάθε µέρος απαιτεί όλα τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που
εµπλέκονται σε οποιαδήποτε συναλλαγή σχετιζόµενη µε προ-
ϊόντα καπνού µέσω Διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή άλλης εξελισ-
σόµενης τεχνολογίας να τηρούν όλες τις σχετικές υποχρεώσεις
που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο.

2. Κάθε µέρος εξετάζει το ενδεχόµενο απαγόρευσης λιανικών
πωλήσεων προϊόντων καπνού µέσω Διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών
ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόµενου σε εξελισσόµενη
τεχνολογία.

Άρθρο 12
Ελεύθερες ζώνες και διεθνής διαµετακόµιση

1. Κάθε µέρος εφαρµόζει, εντός τριών ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου για το εν λόγω µέρος, απο-
τελεσµατικούς ελέγχους σε όλες τις δραστηριότητες κατα-
σκευής και τις συναλλαγές σε καπνό και προϊόντα καπνού σε
ελεύθερες ζώνες, κάνοντας χρήση όλων των συναφών µέτρων
που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο.

2. Επιπλέον, απαγορεύεται η ανάµειξη προϊόντων καπνού µε
µη καπνικά προϊόντα στο ίδιο εµπορευµατοκιβώτιο ή σε κάθε
άλλη παρόµοια µονάδα µεταφοράς κατά την αποµάκρυνση από
ελεύθερες ζώνες.

3. Κάθε µέρος, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιό του, θεσπίζει και
εφαρµόζει µέτρα ελέγχου και επαλήθευσης στη διεθνή διαµετα-
κόµιση ή µεταφόρτωση, εντός του εδάφους του, προϊόντων κα-
πνού και εξοπλισµού κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος πρωτοκόλλου, µε σκοπό την αποτροπή του παράνο-
µου εµπορίου αυτών των προϊόντων.

Άρθρο 13
Πωλήσεις χωρίς δασµούς

1. Κάθε µέρος εφαρµόζει αποτελεσµατικά µέτρα για την υπα-
γωγή των πωλήσεων αδασµολόγητων προϊόντων σε όλες τις σχε-
τικές διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, λαµβάνοντας
υπόψη το άρθρο 6 της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον
έλεγχο του καπνού.

2. Το αργότερο πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόν-
τος πρωτοκόλλου, η σύνοδος των µερών διασφαλίζει στην επό-
µενη συνεδρίασή της τη διενέργεια τεκµηριωµένης έρευνας για
να διαπιστωθεί η έκταση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων
καπνού που συνδέεται µε τις πωλήσεις παρόµοιων προϊόντων
χωρίς δασµούς. Βάσει αυτής της έρευνας, η σύνοδος των µερών
εξετάζει την ανάληψη της αναγκαίας περαιτέρω δράσης.

ΜΕΡΟΣ IV
ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Παράνοµη συµπεριφορά συµπεριλαµβανοµένων ποινικών αδι-

κηµάτων

1. Κάθε µέρος θεσπίζει, µε την επιφύλαξη των βασικών αρχών
του εθνικού δικαίου του, νοµοθετικά και άλλα µέτρα που είναι
αναγκαία για να χαρακτηριστούν όλες οι ακόλουθες συµπεριφο-

ρές παράνοµες βάσει του εθνικού δικαίου του:
α)  η παραγωγή, η χονδρική πώληση, η µεσιτεία, η πώληση, η

µεταφορά, η διανοµή, η αποθήκευση, η αποστολή, η εισαγωγή
ή η εξαγωγή καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατα-
σκευής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλ-
λου,

β) i)  η παραγωγή, η χονδρική πώληση, η µεσιτεία, η πώληση,
η µεταφορά, η διανοµή, η αποθήκευση, η αποστολή, η εισαγωγή
ή η εξαγωγή καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατα-
σκευής χωρίς την καταβολή των οφειλόµενων δασµών, φόρων
και άλλων τελών ή εάν δεν υπάρχουν τα παράβολα ή οι αποκλει-
στικές αναγνωριστικές σηµάνσεις που ισχύουν ή κάθε άλλη απαι-
τούµενη επισήµανση ή ετικέτα,

ii)  οποιεσδήποτε άλλες πράξεις λαθρεµπορίου ή απόπειρας
λαθρεµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατα-
σκευής που δεν καλύπτονται από το στοιχείο β) σηµείο i),

γ) i)  κάθε άλλη µορφή παράνοµης κατασκευής καπνού, προ-
ϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής ή συσκευασίας καπνού
που φέρει πλαστά παράβολα ή αποκλειστικές αναγνωριστικές
σηµάνσεις ή κάθε άλλη πλαστή απαιτούµενη επισήµανση ή ετι-
κέτα,

ii)  η χονδρική πώληση, η µεσιτεία, η πώληση, η µεταφορά, η
διανοµή, η αποθήκευση, η αποστολή, η εισαγωγή ή η εξαγωγή
παράνοµα κατασκευασµένου καπνού, παράνοµων προϊόντων κα-
πνού, προϊόντων που φέρουν πλαστά παράβολα και/ή άλλες
απαιτούµενες σηµάνσεις ή ετικέτες ή παράνοµου εξοπλισµού κα-
τασκευής,

δ)  η ανάµειξη προϊόντων καπνού µε µη καπνικά προϊόντα κατά
τη διάθεση µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού, µε σκοπό την από-
κρυψη ή συγκάλυψη προϊόντων καπνού,

ε)  η ανάµειξη προϊόντων καπνού µε µη καπνικά προϊόντα κατά
παράβαση του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος πρωτοκόλλου,

στ)  η χρησιµοποίηση του Διαδικτύου, των τηλεπικοινωνιών ή
κάθε άλλου µέσου πώλησης προϊόντων καπνού βάσει εξελισσό-
µενης τεχνολογίας, κατά παράβαση του παρόντος πρωτοκόλλου,

ζ)  η απόκτηση, από πρόσωπο που έχει λάβει άδεια σύµφωνα
µε το άρθρο 6, καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατα-
σκευής εκ προσώπου που θα έπρεπε να διαθέτει αλλά δεν δια-
θέτει άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 6,

η)  η παρεµπόδιση οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργού ή
εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου κατά την εκτέλεση των καθηκόν-
των του που σχετίζονται µε την πρόληψη, την αποτροπή, τον εν-
τοπισµό, τη διερεύνηση ή την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου
καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής,

θ) i)  κάθε εσφαλµένη, παραπλανητική ή ατελής δήλωση επί
της ουσίας ή η µη παροχή οποιωνδήποτε ζητούµενων πληροφο-
ριών σε οποιονδήποτε δηµόσιο λειτουργό ή εξουσιοδοτηµένο
υπάλληλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζον-
ται µε την πρόληψη, την αποτροπή, την ανίχνευση, τη διερεύ-
νηση ή την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού,
προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής και εφόσον δεν πα-
ραβιάζεται το δικαίωµα της µη αυτοενοχοποίησης,

ii)  η παραπλανητική δήλωση σε επίσηµα έντυπα της περιγρα-
φής, της ποσότητας ή της αξίας του καπνού, των προϊόντων κα-
πνού ή του εξοπλισµού κατασκευής ή κάθε άλλης πληροφορίας
που ορίζεται στο πρωτόκολλο µε σκοπό:

α)  την αποφυγή της πληρωµής των οφειλόµενων δασµών,
φόρων και άλλων εισφορών ή

β)  την παρεµπόδιση της λήψης οποιωνδήποτε µέτρων ελέγ-
χου για την πρόληψη, την αποτροπή, την ανίχνευση, τη διερεύ-
νηση ή την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού,
προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής,

iii)  η µη δηµιουργία ή η µη τήρηση αρχείων που καλύπτονται
από το παρόν πρωτόκολλο ή η τήρηση ψευδών αρχείων και

ι)  η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα που
χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκηµα βάσει της παρ. 2.

2. Κάθε µέρος, µε την επιφύλαξη των βασικών αρχών του εθνι-
κού δικαίου του, καθορίζει ποιες από τις παράνοµες συµπεριφο-
ρές που ορίζονται στην παρ. 1 ή κάθε άλλη συµπεριφορά που
συνδέεται µε το παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού
και εξοπλισµού κατασκευής, κατά παράβαση των διατάξεων του
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παρόντος πρωτοκόλλου, συνιστούν ποινικά αδικήµατα και θεσπί-
ζει νοµοθετικά και άλλα µέτρα τα οποία κρίνει αναγκαία ώστε ο
χαρακτηρισµός αυτός να παράγει αποτελέσµατα.

3. Κάθε µέρος κοινοποιεί στη Γραµµατεία του παρόντος πρω-
τοκόλλου την παράνοµη συµπεριφορά που ορίζεται στις παρ. 1
και 2 την οποία το µέρος έχει χαρακτηρίσει ποινικό αδίκηµα, σύµ-
φωνα µε την παρ. 2, και υποβάλλει στη Γραµµατεία αντίγραφα
των νόµων του ή την περιγραφή τους που εφαρµόζουν την παρ.
2 και κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση αυτών των νόµων.

4. Για την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας κατά την κα-
ταπολέµηση των ποινικών αδικηµάτων που συνδέονται µε το πα-
ράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού
κατασκευής, τα µέρη ενθαρρύνονται να επανεξετάζουν τους
εθνικούς νόµους τους που αφορούν τη νοµιµοποίηση εσόδων,
την αµοιβαία νοµική συνδροµή και την έκδοση προσώπων, έχον-
τας υπόψη τις συναφείς διεθνείς συµβάσεις των οποίων είναι
µέρη, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική επιβολή των δια-
τάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 15
Ευθύνη νοµικών προσώπων

1. Κάθε µέρος θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε τις
αρχές δικαίου του, για να στοιχειοθετήσει την ευθύνη νοµικών
προσώπων για παράνοµη συµπεριφορά και ποινικά αδικήµατα
που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος πρω-
τοκόλλου.

2. Με την επιφύλαξη των αρχών δικαίου του κάθε µέρους, η
ευθύνη νοµικών προσώπων µπορεί να είναι ποινική, αστική ή δι-
οικητική.

3. Η εν λόγω ευθύνη υπόκειται στην επιφύλαξη της ευθύνης
των φυσικών προσώπων που εµπλέκονται σε παράνοµη συµπε-
ριφορά ή διαπράττουν ποινικά αδικήµατα που καθορίζονται σύµ-
φωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς και µε το άρθρο
14 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 16
Άσκηση διώξεων και επιβολή κυρώσεων

1. Κάθε µέρος θεσπίζει τα µέτρα που κρίνει αναγκαία, σύµ-
φωνα µε το εθνικό του δίκαιο, για να διασφαλίσει ότι τα φυσικά
και νοµικά πρόσωπα που κρίνονται υπεύθυνα για την παράνοµη
συµπεριφορά, περιλαµβανοµένων των ποινικών αδικηµάτων που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, υπόκεινται σε αποτελε-
σµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές ή µη ποινικές κυ-
ρώσεις, περιλαµβανοµένων των χρηµατικών ποινών.

2. Κάθε µέρος προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι διακριτι-
κές νοµικές εξουσίες βάσει του εθνικού δικαίου του σε σχέση µε
τη δίωξη προσώπων για παράνοµη συµπεριφορά, περιλαµβανο-
µένων των ποινικών αδικηµάτων που καθορίζονται σύµφωνα µε
το άρθρο 14, ασκούνται µε σκοπό να αυξηθεί κατά το µέγιστο η
αποτελεσµατικότητα των µέτρων επιβολής του νόµου σε σχέση
µε παρόµοια παράνοµη συµπεριφορά, περιλαµβανοµένων των
ποινικών αδικηµάτων, και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την
ανάγκη να αποτραπεί η διάπραξη παρόµοιων αξιόποινων πρά-
ξεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών αδικηµάτων.

3. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν θίγει την
αρχή ότι η περιγραφή της παράνοµης συµπεριφοράς, συµπερι-
λαµβανοµένων των ποινικών αδικηµάτων που καθορίζονται σύµ-
φωνα µε το παρόν πρωτόκολλο και των εφαρµοστέων νοµικών
µέσων ή άλλων αρχών δικαίου για τον έλεγχο της νοµιµότητας
της συµπεριφοράς, ορίζεται στο εσωτερικό δίκαιο των µερών και
ότι η άσκηση δίωξης και η επιβολή ποινών για µια τέτοια παρά-
νοµη συµπεριφορά, περιλαµβανοµένων των ποινικών αδικηµά-
των, είναι σύµφωνη µε το εν λόγω δίκαιο.

Άρθρο 17
Κατάσχεση πληρωµών

Τα µέρη οφείλουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, να εξε-
τάσουν το ενδεχόµενο θέσπισης εκείνων των νοµοθετικών και

άλλων µέτρων που ενδεχοµένως κρίνουν αναγκαία για να εξου-
σιοδοτήσουν τις αρµόδιες αρχές να εισπράττουν ποσό ανάλογο
µε διαφυγόντες φόρους και δασµούς από τον παραγωγό, τον κα-
τασκευαστή, τον διανοµέα, τον εισαγωγέα ή τον εξαγωγέα κα-
τασχεµένου καπνού, προϊόντων καπνού και/ή εξοπλισµού
κατασκευής.

Άρθρο 18
Διάθεση ή καταστροφή

Όλα τα κατασχεµένα καπνά, τα προϊόντα καπνού και ο εξοπλι-
σµός κατασκευής καταστρέφονται µε τη χρήση φιλικών προς το
περιβάλλον µεθόδων, κατά τον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, ή δια-
τίθενται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 19
Ειδικές τεχνικές έρευνας

1. Εάν το επιτρέπουν οι βασικές αρχές του εθνικού νοµικού
συστήµατός του, κάθε µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, εντός
των δυνατοτήτων του και σύµφωνα µε τους όρους που ορίζει το
εθνικό του δίκαιο, για να επιτρέψει την κατάλληλη χρήση ελεγ-
χόµενης παράδοσης και, όταν το κρίνει αναγκαίο, τη χρήση
άλλων ειδικών τεχνικών έρευνας, όπως η ηλεκτρονική ή άλλες
µορφές εποπτείας και µυστικών ενεργειών, από τις αρµόδιες
αρχές του στο έδαφός του µε σκοπό την αποτελεσµατική κατα-
πολέµηση του παράνοµου εµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού
ή εξοπλισµού κατασκευής.

2. Για τον σκοπό της διερεύνησης των ποινικών αδικηµάτων
που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, τα µέρη ενθαρρύ-
νονται να συνάπτουν, όταν είναι αναγκαίο, τις κατάλληλες διµε-
ρείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµούς για τη
χρησιµοποίηση των τεχνικών που αναφέρονται στην παρ. 1 στο
πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.

3. Εάν δεν υπάρχουν συµφωνίες ή διακανονισµοί, όπως ορίζει
η παρ. 2, οι αποφάσεις για τη χρήση παρόµοιων ειδικών τεχνικών
έρευνας σε διεθνές επίπεδο λαµβάνονται κατά περίπτωση και
µπορούν, όταν είναι απαραίτητο, να λαµβάνουν υπόψη χρηµατο-
οικονοµικές ρυθµίσεις και µνηµόνια κατανόησης σε σχέση µε την
άσκηση δικαιοδοσίας από τα εµπλεκόµενα µέρη.

4. Τα µέρη αναγνωρίζουν τη σηµασία και την αναγκαιότητα της
διεθνούς συνεργασίας και συνδροµής σε αυτόν τον τοµέα και
συνεργάζονται µεταξύ τους και µε διεθνείς οργανισµούς για την
ανάπτυξη ικανοτήτων για την επίτευξη των στόχων του παρόντος
άρθρου.

ΜΕΡΟΣ V
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 20
Γενική ανταλλαγή πληροφοριών

1. Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου,
τα µέρη αναφέρουν, βάσει του µέσου υποβολής εκθέσεων της
σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, σχετι-
κές πληροφορίες, µε την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και κατά
περίπτωση, µεταξύ άλλων για θέµατα όπως:

α) σε συγκεντρωτική µορφή, στοιχεία σχετικά µε τις κατασχέ-
σεις καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής, την
ποσότητα, την αξία των κατασχεµένων προϊόντων, περιγραφές
προϊόντων, ηµεροµηνίες και τόπους κατασκευής και διαφυγόν-
τες φόρους,

β) η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαµετακόµιση, οι πωλήσεις µε
καταβολή φόρου και χωρίς φόρο και η ποσότητα ή η αξία της
παραγωγής καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατα-
σκευής,

γ) οι τάσεις, οι µέθοδοι απόκρυψης και οι τρόποι δράσης κατά
το παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού
κατασκευής και

δ) κάθε άλλη σχετική πληροφορία, όπως συµφωνείται από τα
µέρη.

2. Τα µέρη συνεργάζονται µεταξύ τους και µε τους αρµόδιους
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διεθνείς οργανισµούς µε στόχο τη δηµιουργία ικανοτήτων για τη
συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών.

3. Τα µέρη θεωρούν ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι εµπι-
στευτικές και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τα µέρη,
εκτός εάν το µέρος που τις διαβιβάζει ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 21
Ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβολή του νόµου

1. Τα µέρη ανταλλάσσουν, µε την επιφύλαξη του εθνικού δι-
καίου ή των εφαρµοστέων διεθνών συνθηκών, κατά περίπτωση,
µε δική τους πρωτοβουλία ή µετά από αίτηµα µέρους το οποίο
παρέχει τη δέουσα αιτιολόγηση ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι
αναγκαίες για την ανίχνευση ή τη διερεύνηση παράνοµου εµπο-
ρίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής, τις
ακόλουθες πληροφορίες:

α) τα αρχεία των αδειών για τα εµπλεκόµενα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα,

β)  πληροφορίες για τον εντοπισµό, την παρακολούθηση και
τη δίωξη φυσικών ή νοµικών προσώπων που εµπλέκονται σε πα-
ράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατα-
σκευής,

γ) µητρώα ερευνών και διώξεων,
δ)  αρχεία πληρωµών για εισαγωγή, εξαγωγή ή αφορολόγητες

πωλήσεις καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού παρασκευής
και

ε)  αναλυτικά στοιχεία για τις κατασχέσεις καπνού, προϊόντων
καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής (συµπεριλαµβανοµένων των
στοιχείων αναφοράς της υπόθεσης κατά περίπτωση, της ποσό-
τητας, της αξίας των κατασχεµένων, της περιγραφής του προ-
ϊόντος, των εµπλεκόµενων οντοτήτων, της ηµεροµηνίας και του
τόπου κατασκευής) και τις µεθόδους δράσης (συµπεριλαµβανο-
µένων των µέσων µεταφοράς, της απόκρυψης, των δροµολογίων
και του εντοπισµού).

2. Οι πληροφορίες που λαµβάνουν τα µέρη βάσει του παρόν-
τος άρθρου χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των
στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου. Τα µέρη µπορούν να προσ-
διορίσουν ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δυνατό να κοινο-
ποιηθούν χωρίς τη συµφωνία του µέρους που παρέσχε την
πληροφορία.

Άρθρο 22
Ανταλλαγή πληροφοριών: εµπιστευτικότητα 

και προστασία των πληροφοριών

1. Κάθε µέρος ορίζει τις αρµόδιες εθνικές αρχές στις οποίες
παρέχονται τα δεδοµένα που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και
24 και κοινοποιεί στα µέρη τις εν λόγω αρχές µέσω της Γραµµα-
τείας της σύµβασης.

2. Η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του παρόντος πρωτοκόλ-
λου διέπεται από το εθνικό δίκαιο σχετικά µε την εµπιστευτικό-
τητα και την ιδιωτική ζωή. Τα µέρη προστατεύουν, βάσει
αµοιβαίας συµφωνίας, τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες που αν-
ταλλάσσονται.

Άρθρο 23
Συνδροµή και συνεργασία: κατάρτιση, τεχνική βοήθεια και συ-

νεργασία σε επιστηµονικά, τεχνικά 
και τεχνολογικά θέµατα

1. Τα µέρη συνεργάζονται µεταξύ τους και/ή µέσω αρµόδιων
διεθνών και περιφερειακών οργανισµών για την παροχή κατάρ-
τισης και τεχνικής βοήθειας και τη συνεργασία σε επιστηµονικά,
τεχνικά και τεχνολογικά θέµατα, για να επιτύχουν τους στόχους
του παρόντος πρωτοκόλλου, βάσει αµοιβαίας συµφωνίας. Η συν-
δροµή αυτή µπορεί να περιλαµβάνει τη µεταφορά εµπειρογνω-
µοσύνης ή της κατάλληλης τεχνολογίας στους τοµείς της
συλλογής πληροφοριών, της επιβολής του νόµου, του εντοπι-
σµού και της παρακολούθησης, της διαχείρισης πληροφοριών,
της προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, της απα-
γόρευσης, της ηλεκτρονικής επιτήρησης, της εγκληµατολογικής

ανάλυσης, της αµοιβαίας νοµικής συνδροµής και της έκδοσης.
2. Τα µέρη δύνανται, κατά περίπτωση, να συνάπτουν διµερείς,

πολυµερείς ή κάθε είδους άλλες συµφωνίες ή διακανονισµούς
µε στόχο την προώθηση της κατάρτισης, της τεχνικής βοήθειας
και της συνεργασίας σε επιστηµονικά, τεχνικά και τεχνολογικά
θέµατα, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες µερών που αποτελούν
αναπτυσσόµενες χώρες και µερών µε οικονοµίες σε µεταβατικό
στάδιο.

3. Τα µέρη συνεργάζονται, κατά περίπτωση, για την ανάπτυξη
και αναζήτηση δυνατοτήτων προσδιορισµού της ακριβούς γεω-
γραφικής προέλευσης κατασχεµένων καπνών και προϊόντων κα-
πνού.

Άρθρο 24
Συνδροµή και συνεργασία: έρευνα και δίωξη 

αξιόποινων πράξεων

1. Τα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε το
εθνικό τους δίκαιο, κατά περίπτωση, για να ενισχύσουν τη συ-
νεργασία µέσω πολυµερών, περιφερειακών ή διµερών ρυθµί-
σεων για την πρόληψη, τον εντοπισµό, τη διερεύνηση, τη δίωξη
και την τιµωρία φυσικών ή νοµικών προσώπων που εµπλέκονται
στο παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού
κατασκευής.

2. Κάθε µέρος εγγυάται ότι οι διοικητικές, ρυθµιστικές, διωκτι-
κές και άλλες αρχές που έχουν οριστεί για την καταπολέµηση
του παράνοµου εµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλι-
σµού κατασκευής (περιλαµβανοµένων των δικαστικών αρχών,
εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο) συνεργάζονται και ανταλ-
λάσσουν συναφείς πληροφορίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
µε τους όρους που ορίζει το εθνικό τους δίκαιο.

Άρθρο 25
Προστασία της κυριαρχίας

1. Τα µέρη εκτελούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόν-
τος πρωτοκόλλου κατά τρόπο συνεπή µε τις αρχές της ίσης κυ-
ριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και της µη
παρέµβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών.

2. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν παρέχει σε
ένα µέρος το δικαίωµα να ασκήσει στο έδαφος άλλου κράτους
δικαιοδοσία ούτε καθήκοντα που ανήκουν στην αποκλειστική αρ-
µοδιότητα των αρχών του εν λόγω άλλου κράτους βάσει του
εθνικού δικαίου του.

Άρθρο 26
Δικαιοδοσία

1. Κάθε µέρος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να θεµελιώσει
τη δικαιοδοσία του σε ποινικά αδικήµατα που καθορίζονται σύµ-
φωνα µε το άρθρο 14, όταν:

α) το αδίκηµα διαπράττεται στο έδαφος του εν λόγω µέρους
ή

β)  το αδίκηµα διαπράττεται επάνω σε σκάφος το οποίο φέρει
σηµαία του εν λόγω µέρους ή σε αεροσκάφος που είναι ταξινο-
µηµένο, κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήµατος, κατά το δί-
καιο του εν λόγω µέρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, ένα µέρος µπορεί επίσης
να θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του για κάθε τέτοιο ποινικό αδί-
κηµα όταν:

α) το αδίκηµα διαπράττεται σε βάρος του εν λόγω µέρους,
β)  το αδίκηµα διαπράττεται από υπήκοο του εν λόγω µέρους

ή από άπατρι ο οποίος έχει τη συνήθη διαµονή του στο έδαφός
του ή

γ)  το αδίκηµα περιλαµβάνεται σε εκείνα που καθορίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 14 και διαπράττεται εκτός του εδάφους
του, µε σκοπό την τέλεση αδικήµατος που καθορίζεται σύµφωνα
µε το άρθρο 14 εντός της Επικράτειάς του.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 30, κάθε µέρος θεσπίζει τα
µέτρα τα οποία κρίνονται αναγκαία για να θεµελιώσει τη δικαιο-
δοσία του σε ποινικά αδικήµατα που καθορίζονται σύµφωνα µε
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το άρθρο 14, όταν ο εικαζόµενος αυτουργός είναι παρών στο
έδαφός του και δεν εκδίδει το εν λόγω πρόσωπο για τον απο-
κλειστικό λόγο ότι είναι υπήκοός του.

4. Κάθε µέρος µπορεί επίσης να θεσπίζει τα µέτρα που κρίνει
αναγκαία για να θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του σε ποινικά αδι-
κήµατα που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, όταν ο εικα-
ζόµενος αυτουργός βρίσκεται στο έδαφός του και δεν τον
εκδίδει.

5. Σε περίπτωση κοινοποίησης σε µέρος το οποίο ασκεί τη δι-
καιοδοσία του βάσει της παρ. 1 ή 2 ή ενηµέρωσης του µε άλλον
τρόπο, ότι ένα ή περισσότερα άλλα µέρη διενεργούν έρευνα,
ασκούν δίωξη ή διεξάγουν δικαστική διαδικασία για το ίδιο αδί-
κηµα, οι αρµόδιες αρχές των εν λόγω µερών πραγµατοποιούν
µεταξύ τους διαβουλεύσεις, κατά περίπτωση, για να συντονίσουν
τις ενέργειές τους.

6. Με την επιφύλαξη των κανόνων του γενικού διεθνούς δι-
καίου, το παρόν πρωτόκολλο δεν αποκλείει την άσκηση τυχόν
ποινικής δικαιοδοσίας την οποία θεµελιώνει ένα µέρος σύµφωνα
µε το εθνικό του δίκαιο.

Άρθρο 27
Συνεργασία για την επιβολή του νόµου

1. Κάθε µέρος θεσπίζει, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εσωτερικά
νοµικά και διοικητικά του συστήµατα, αποτελεσµατικά µέτρα για:

α)  την ενίσχυση και, όποτε είναι αναγκαίο, τη θέσπιση διαύλων
επικοινωνίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών, οργανισµών και υπη-
ρεσιών για να διευκολυνθεί η ασφαλής και ταχεία ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά µε όλες τις πτυχές των ποινικών αδικηµά-
των τα οποία καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14,

β)  τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ
των αρµόδιων αρχών, των οργανισµών, των τελωνείων, της αστυ-
νοµίας και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόµου,

γ)  τη συνεργασία µε άλλα µέρη στη διεξαγωγή ερευνών σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις που αφορούν ποινικά αδικήµατα τα
οποία καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14, όσον αφορά:

i)  την ταυτότητα, τις κινήσεις και τις δραστηριότητες προσώ-
πων ύποπτων για συµµετοχή στην τέλεση παρόµοιων αξιόποινων
πράξεων ή το σηµείο όπου βρίσκονται άλλα ενδιαφερόµενα πρό-
σωπα,

ii)  τη διακίνηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα ή πε-
ριουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν µε τη διάπραξη τέτοιων
αξιόποινων πράξεων και

iii)  Τη διακίνηση περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισµού ή άλλων
εργαλείων που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποι-
ηθούν για διάπραξη τέτοιων αδικηµάτων,

δ)  την παροχή, κατά περίπτωση, των αναγκαίων στοιχείων ή
ποσοτήτων των ουσιών για τη διενέργεια αναλύσεων ή ερευνών,

ε)  τη διευκόλυνση του αποτελεσµατικού συντονισµού µεταξύ
των αρµόδιων αρχών, οργανισµών και υπηρεσιών και την προ-
ώθηση της ανταλλαγής προσωπικού και εµπειρογνωµόνων, συµ-
περιλαµβανοµένης, µε την επιφύλαξη διµερών συµφωνιών ή
ρυθµίσεων µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, και της απόσπα-
σης αξιωµατικών-συνδέσµων,

στ)  την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών µε άλλα µέρη για
ειδικά µέσα και µεθόδους που χρησιµοποιούν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα κατά τη διάπραξη τέτοιων αδικηµάτων, συµπεριλαµ-
βανοµένων, κατά περίπτωση, των διαδροµών και των µεταφορι-
κών οχηµάτων και της χρήσης πλαστών ταυτοτήτων, παρα-
ποιηµένων ή πλαστών εγγράφων ή άλλων µέσων απόκρυψης των
δραστηριοτήτων τους, και

ζ)  την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και τον συντονισµό
των διοικητικών και άλλων µέτρων που κρίνονται κατάλληλα για
τον έγκαιρο εντοπισµό των ποινικών αδικηµάτων που καθορίζον-
ται σύµφωνα µε το άρθρο 14.

2. Ενόψει της εφαρµογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα
µέρη εξετάζουν τη δυνατότητα σύναψης διµερών ή πολυµερών
συµφωνιών ή ρυθµίσεων άµεσης συνεργασίας µεταξύ των υπη-
ρεσιών τους επιβολής του νόµου ή της ανάλογης τροποποίησή
τους, όταν υφίστανται ήδη παρόµοιες συµφωνίες ή ρυθµίσεις.

Εάν δεν υπάρχουν παρόµοιες συµφωνίες ή ρυθµίσεις µεταξύ των
ενδιαφερόµενων µερών, τα µέρη µπορούν να θεωρήσουν το
παρόν πρωτόκολλο ως βάση της συνεργασίας για την αµοιβαία
επιβολή του νόµου σε σχέση µε τις αξιόποινες πράξεις που κα-
λύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο. Όποτε κρίνεται σκόπιµο,
τα µέρη κάνουν πλήρη χρήση συµφωνιών ή ρυθµίσεων, περιλαµ-
βανοµένων διεθνών ή περιφερειακών οργανισµών, για την ενί-
σχυση της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του
νόµου.

3. Τα µέρη καταβάλλουν προσπάθεια να συνεργάζονται, µε τα
µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, για να αντιµετωπίσουν το διε-
θνικό παράνοµο εµπόριο προϊόντων καπνού που διαπράττεται µε
τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.

Άρθρο 28
Αµοιβαία διοικητική συνδροµή

Συνεπώς προς τα αντίστοιχα εθνικά νοµικά και διοικητικά τους
συστήµατα, τα µέρη παρέχουν µεταξύ τους, είτε κατόπιν αιτή-
µατος είτε µε δική τους πρωτοβουλία, πληροφορίες για τη δια-
σφάλιση της ορθής εφαρµογής της τελωνειακής και άλλης
συναφούς νοµοθεσίας, µε σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισµό,
τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταπολέµηση του παράνοµου
εµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού ή εξοπλισµού κατασκευής.
Τα µέρη θεωρούν τις πληροφορίες αυτές εµπιστευτικές και ότι
προορίζονται για περιορισµένη χρήση, εκτός εάν το µέρος που
τις κοινοποιεί ορίζει διαφορετικά. Οι εν λόγω πληροφορίες µπο-
ρεί να περιλαµβάνουν:

α)  νέες τεχνικές επιβολής της τελωνειακής νοµοθεσίας και
άλλων νοµοθεσιών αποδεδειγµένης αποτελεσµατικότητας,

β)  νέες τάσεις, µέσα και µεθόδους εµπλοκής σε παράνοµο εµ-
πόριο καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού κατασκευής,

γ)  εµπορεύµατα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείµενο
παράνοµου εµπορίου καπνού, προϊόντων καπνού και εξοπλισµού
κατασκευής, καθώς και λεπτοµερή στοιχεία για την περιγραφή,
τη συσκευασία, τη µεταφορά και την αποθήκευση και τις µεθό-
δους που χρησιµοποιούνται σε σχέση µε τα εν λόγω εµπορεύ-
µατα,

δ)  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν
διαπράξει ή εµπλέκονται σε αξιόποινη πράξη που καθορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 14 και

ε)  κάθε άλλο δεδοµένο που θα µπορούσε να βοηθήσει τους
ορισµένους οργανισµούς στην εκτίµηση κινδύνου για τη διενέρ-
γεια ελέγχου και άλλους σκοπούς επιβολής της εφαρµογής.

Άρθρο 29
Αµοιβαία νοµική συνδροµή

1. Τα µέρη παρέχουν µεταξύ τους τη µεγαλύτερη δυνατή αµοι-
βαία νοµική συνδροµή κατά τη διερεύνηση, την άσκηση διώξεων
και τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών σε σχέση µε ποινικά
αδικήµατα που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του πα-
ρόντος πρωτοκόλλου.

2. Η αµοιβαία νοµική συνδροµή παρέχεται στον µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους, τις συνθή-
κες, τις συµφωνίες και τις ρυθµίσεις από το µέρος που είναι ο
αποδέκτης αίτησης σε σχέση µε τη διερεύνηση, την άσκηση διώ-
ξεων και διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών όσον αφορά τα αδι-
κήµατα για τα οποία µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα νοµικά
πρόσωπα στο µέρος που υποβάλλει την αίτηση, σύµφωνα µε το
άρθρο 15 του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Η αµοιβαία νοµική συνδροµή που παρέχεται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο µπορεί να ζητείται για οποιονδήποτε από τους ακό-
λουθους σκοπούς:

α) τη διεξαγωγή αποδείξεων ή τη λήψη µαρτυρικών καταθέ-
σεων,

β) την επίδοση δικογράφων,
γ) την εκτέλεση ενταλµάτων έρευνας και κατάσχεσης και τη

δέσµευση,
δ) την εξέταση αντικειµένων και χώρων,
ε)  την παροχή πληροφοριών, αποδεικτικών στοιχείων και εµ-
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πειρογνωµοσύνης,
στ)  την παροχή πρωτότυπων ή επικυρωµένων αντιγράφων

σχετικών εγγράφων και αρχείων, συµπεριλαµβανοµένων των δη-
µόσιων, τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών, εταιρικών ή επαγγελ-
µατικών αρχείων,

ζ)  Τον εντοπισµό ή την παρακολούθηση εσόδων από εγκλη-
µατικές δραστηριότητες, περιουσιακών στοιχείων, εργαλείων ή
άλλων µέσων για τη διεξαγωγή αποδείξεων,

η) τη διευκόλυνση της εκούσιας εµφάνισης προσώπων στο
µέρος που υποβάλλει την αίτηση και

θ)  την παροχή κάθε άλλης συνδροµής που δεν αντίκειται στο
εθνικό δίκαιο του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις υποχρεώσεις βάσει καµίας
άλλης διµερούς ή πολυµερούς συνθήκης, η οποία διέπει ή θα
διέπει, συνολικά ή εν µέρει, την αµοιβαία νοµική συνδροµή.

5. Οι παρ. 6 έως 24 εφαρµόζονται, βάσει της αρχής της αµοι-
βαιότητας, σε αιτήσεις που υποβάλλονται κατ' εφαρµογή του πα-
ρόντος άρθρου, εάν τα εν λόγω µέρη δεν δεσµεύονται από
συνθήκη ή διακυβερνητική συµφωνία αµοιβαίας νοµικής συνδρο-
µής. Εάν τα µέρη δεσµεύονται από παρόµοια συνθήκη ή διακυ-
βερνητική συµφωνία, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της
εν λόγω συνθήκης ή διακυβερνητικής συµφωνίας, εκτός εάν τα
µέρη συµφωνήσουν να εφαρµόσουν αντ’ αυτών τις παρ. 6 έως
24. Ενθαρρύνονται έντονα τα µέρη να εφαρµόσουν αυτές τις πα-
ραγράφους, εάν διευκολύνουν τη συνεργασία.

6. Τα µέρη ορίζουν µια κεντρική αρχή που έχει την αρµοδιό-
τητα και την εξουσία να λαµβάνει αιτήσεις αµοιβαίας νοµικής
συνδροµής και είτε να τις εκτελεί η ίδια είτε να τις διαβιβάζει για
εκτέλεση στις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές. Όταν ένα µέρος έχει
ειδική περιοχή ή έδαφος µε χωριστό σύστηµα αµοιβαίας νοµικής
συνδροµής, µπορεί να ορίσει µια χωριστή κεντρική αρχή που θα
ασκεί την ίδια λειτουργία για την εν λόγω περιοχή ή το έδαφος.
Οι κεντρικές αρχές διασφαλίζουν την ταχεία και ορθή εκτέλεση
ή τη διαβίβαση των αιτήσεων που λαµβάνουν. Όταν η κεντρική
αρχή διαβιβάζει την αίτηση προς εκτέλεση σε αρµόδια αρχή, εν-
θαρρύνει την ταχεία και ορθή εκτέλεση της αίτησης από την αρ-
µόδια αρχή. Κάθε µέρος γνωστοποιεί την κεντρική αρχή που
ορίζεται γι' αυτόν τον σκοπό στον Προϊστάµενο της Γραµµατείας
της σύµβασης κατά την προσχώρηση, την αποδοχή, την έγκριση,
την τυπική επιβεβαίωση ή επικύρωση του παρόντος πρωτοκόλ-
λου. Η διαβίβαση αιτήσεων αµοιβαίας νοµικής συνδροµής και
κάθε σχετικής ανακοίνωσης πραγµατοποιείται µεταξύ των κεν-
τρικών αρχών που ορίζονται από τα µέρη. Η απαίτηση αυτή
ισχύει µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος ενός µέρους να ζητεί
να απευθύνονται σε αυτό οι εν λόγω αιτήσεις και ανακοινώσεις
διά της διπλωµατικής οδού και, σε επείγουσες περιστάσεις, εάν
συµφωνούν τα µέρη, µέσω των κατάλληλων διεθνών οργανι-
σµών, όταν αυτό είναι εφικτό.

7. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εγγράφως ή, όταν είναι δυνατόν,
µε κάθε µέσο που παράγει γραπτό αποτύπωµα, σε γλώσσα απο-
δεκτή από το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, µε τους
όρους που επιτρέπουν στο µέρος να διαπιστώσει την αυθεντικό-
τητα του εγγράφου. Η γλώσσα ή οι γλώσσες που είναι αποδε-
κτές από το κάθε µέρος κοινοποιούνται στον Προϊστάµενο της
Γραµµατείας της σύµβασης κατά την προσχώρηση, αποδοχή, έγ-
κριση, τυπική επιβεβαίωση ή επικύρωση του παρόντος πρωτο-
κόλλου. Σε επείγουσες περιστάσεις και όταν υπάρχει συµφωνία
µεταξύ των µερών, οι αιτήσεις µπορεί να υποβάλονται προφο-
ρικά, αλλά στη συνέχεια πρέπει να επιβεβαιώνονται εγγράφως.

8. Μια αίτηση αµοιβαίας νοµικής συνδροµής περιέχει:
α) τα στοιχεία της αιτούσας αρχής,
β)  το αντικείµενο και τη φύση της έρευνας, δίωξης ή δικαστι-

κής διαδικασίας την οποία αφορά η αίτηση, καθώς και το όνοµα
και τα καθήκοντα της αρχής η οποία διεξάγει την εν λόγω
έρευνα, δίωξη ή δικαστική διαδικασία,

γ)  περίληψη των σχετικών πραγµατικών περιστατικών, εκτός
από τις αιτήσεις µε σκοπό την επίδοση δικογράφων,

δ)  περιγραφή της αιτούµενης συνδροµής και στοιχεία τυχόν
ειδικής διαδικασίας που επιθυµεί να ακολουθηθεί το αιτούν
µέρος,

ε)  αν είναι δυνατό, την ταυτότητα, τον τόπο και την εθνικότητα

κάθε εµπλεκόµενου,
στ)  τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται τα αποδεικτικά στοι-

χεία, οι πληροφορίες ή η δράση και
ζ)   τις διατάξεις του εθνικού δικαίου σχετικά µε το ποινικό αδί-

κηµα και την ποινή που αυτό επισύρει.
9. Το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση µπορεί να ζητήσει

πρόσθετες πληροφορίες, όταν αυτό φαίνεται αναγκαίο για την
εκτέλεση της αίτησης, σύµφωνα µε το εσωτερικό του δίκαιο, ή
όταν µπορεί να διευκολύνει την εκτέλεση.

10. Η αίτηση εκτελείται σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο του
µέρους στο οποίο απευθύνεται, εφόσον δεν αντιβαίνει το εθνικό
δίκαιο του µέρους στο οποίο απευθύνεται και, εάν είναι δυνατόν,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στην αίτηση.

11. Το αιτούν µέρος δεν κοινοποιεί ούτε χρησιµοποιεί πληρο-
φορίες ή αποδεικτικά στοιχεία που του παρέχει το µέρος στο
οποίο απευθύνεται η αίτηση για τη διενέργεια ερευνών, την
άσκηση διώξεων ή τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην αίτηση, χωρίς την προηγού-
µενη συγκατάθεση του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.
Καµία διάταξη της παρούσας παρ. δεν εµποδίζει το αιτούν µέρος
να αποκαλύψει στο πλαίσιο των διαδικασιών του πληροφορίες ή
αποδεικτικά στοιχεία απαλλακτικά για έναν κατηγορούµενο. Σε
αυτή την περίπτωση, το αιτούν µέρος γνωστοποιεί στο µέρος
στο οποίο απευθύνεται η αίτηση πριν τη δηµοσιοποίηση και, εάν
ζητηθεί, συµβουλεύεται το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αί-
τηση. Εάν, σε έκτακτες περιστάσεις, δεν είναι δυνατή η εκ των
προτέρων ειδοποίηση, το αιτούν µέρος ενηµερώνει άµεσα το
µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση σχετικά µε τη δηµοσιο-
ποίηση.

12. Το αιτούν µέρος µπορεί να ζητήσει από το µέρος στο οποίο
απευθύνεται η αίτηση να µη γνωστοποιήσει το γεγονός και το
αντικείµενο της αίτησης, παρά µόνο στον βαθµό που είναι ανα-
γκαίο για την εκτέλεση της αίτησης. Εάν το µέρος στο οποίο
απευθύνεται η αίτηση δεν µπορεί να τηρήσει την απαίτηση της
εµπιστευτικότητας, ενηµερώνει άµεσα το αιτούν µέρος.

13. Εφόσον είναι δυνατό και σύµφωνο µε τις θεµελιώδεις
αρχές του εθνικού δικαίου, όταν ένα φυσικό πρόσωπο βρίσκεται
στο έδαφος ενός µέρους και πρέπει να καταθέσει ως µάρτυρας
ή εµπειρογνώµονας στις δικαστικές αρχές άλλου µέρους, το
πρώτο µέρος µπορεί, κατόπιν αιτήσεως του άλλου, να επιτρέψει
τη διεξαγωγή της κατάθεσης µε βιντεοδιάσκεψη, όταν δεν είναι
εφικτό ή εάν το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν επιθυµεί να εµφα-
νιστεί αυτοπροσώπως στο έδαφος του αιτούντος µέρους. Τα
µέρη µπορούν να συµφωνήσουν να ληφθεί η κατάθεση από δι-
καστική αρχή του αιτούντος µέρους µε την παρουσία δικαστικού
λειτουργού του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

14. Η αίτηση αµοιβαίας νοµικής συνδροµής µπορεί να απορ-
ριφθεί:

α) εάν η αίτηση δεν υποβληθεί σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
β)  εάν το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση θεωρεί ότι η

εκτέλεση της αίτησης µπορεί να θίξει την κυριαρχία, την ασφά-
λεια, τη δηµόσια τάξη ή άλλα ζωτικά του συµφέροντα,

γ)  εάν το εθνικό δίκαιό του απαγορεύει στις αρχές του µέρους
στο οποίο απευθύνεται η αίτηση να εκτελέσουν τη ζητούµενη
ενέργεια για τυχόν παρόµοια αξιόποινη πράξη, σε περίπτωση
που αυτή υποβαλλόταν σε έρευνα, δίωξη ή δικαστική διαδικασία
υπό τη δική τους δικαιοδοσία,

δ)  όταν η αίτηση αφορά αξιόποινη πράξη για την οποία η ανώ-
τατη ποινή στο µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση είναι κα-
τώτερη από δύο έτη φυλάκισης ή άλλες ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή όταν, κατά την κρίση του µέρους στο οποίο απευ-
θύνεται η αίτηση, η παροχή της συνδροµής θα συνεπαγόταν δυ-
σανάλογα µεγάλη επιβάρυνση για τους πόρους του σε σχέση µε
τη σοβαρότητα της αξιόποινης πράξης ή

ε)  εάν θα ήταν αντίθετη µε το νοµικό σύστηµα του µέρους στο
οποίο απευθύνεται η αίτηση η εκτέλεση της αίτησης για παροχή
αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής.

15. Κάθε άρνηση παροχής αµοιβαίας νοµικής συνδροµής αι-
τιολογείται.

16. Κανένα µέρος δεν µπορεί να αρνηθεί την παροχή αµοι-
βαίας νοµικής συνδροµής βάσει του παρόντος άρθρου µε τη δι-
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καιολογία του τραπεζικού απορρήτου.
17. Τα µέρη δεν µπορούν να αρνηθούν αίτηση αµοιβαίας νο-

µικής συνδροµής για τον αποκλειστικό λόγο ότι η αξιόποινη
πράξη θεωρείται ότι αφορά και φορολογικά θέµατα.

18. Τα µέρη µπορούν να αρνηθούν την παροχή αµοιβαίας νο-
µικής συνδροµής βάσει του παρόντος άρθρου λόγω απουσίας
διττού αξιοποίνου. Εντούτοις, το µέρος στο οποίο απευθύνεται
η αίτηση µπορεί, εάν το κρίνει σκόπιµο, να παρέχει συνδροµή,
στην έκταση που αποφασίζει και κατά τη διακριτική ευχέρειά του,
ανεξάρτητα αν η πράξη θα συνιστούσε αδίκηµα βάσει του εθνι-
κού δικαίου του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

19. Το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση εκτελεί το συν-
τοµότερο δυνατό την αίτηση αµοιβαίας νοµικής συνδροµής και
λαµβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο ενδεχόµενες προ-
θεσµίες που προτείνει το αιτούν µέρος και για τις οποίες παρέ-
χονται εξηγήσεις, κατά προτίµηση στην αίτηση. Το µέρος στο
οποίο απευθύνεται η αίτηση απαντά σε εύλογα αιτήµατα του αι-
τούντος µέρους σχετικά µε την πρόοδο του χειρισµού της αίτη-
σής του. Το αιτούν µέρος ενηµερώνει άµεσα το µέρος στο οποίο
απευθύνεται η αίτηση όταν δεν απαιτείται πλέον η ζητηθείσα
συνδροµή.

20. Το µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση µπορεί να ανα-
βάλει την παροχή αµοιβαίας νοµικής συνδροµής για τον λόγο ότι
αυτή παρεµβάλλεται σε έρευνα, δίωξη ή δικαστική διαδικασία
που βρίσκεται σε εξέλιξη.

21. Πριν απορρίψει µια αίτηση κατ' εφαρµογή της παρ. 14 ή
αναβάλει την εκτέλεσή της κατ' εφαρµογή της παρ. 20, το µέρος
στο οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβουλεύεται µε το αιτούν
µέρος για να εξετάσουν αν η συνδροµή µπορεί να παρασχεθεί
µε την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που κρίνονται ανα-
γκαία. Εάν το αιτούν µέρος αποδεχθεί τη συνδροµή βάσει αυτών
των όρων, συµµορφώνεται µε τους όρους.

22. Το σύνηθες κόστος εκτέλεσης µιας αίτησης βαρύνει το
µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, εκτός εάν τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά. Σε περίπτωση που, για
την εκτέλεση της αίτησης, απαιτούνται ή πρόκειται να απαιτη-
θούν σηµαντικές ή έκτακτες δαπάνες, τα µέρη διενεργούν δια-
βουλεύσεις για να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η αίτηση, καθώς και τον τρόπο
κάλυψης των εξόδων.

23. Σε περίπτωση αιτήσεως, το µέρος στο οποίο απευθύνεται
η αίτηση:

α)  χορηγεί στο αιτούν µέρος αντίγραφα δηµόσιων αρχείων,
εγγράφων ή δεδοµένων που έχει στην κατοχή του τα οποία, σύµ-
φωνα µε το εθνικό του δίκαιο, είναι διαθέσιµα στο ευρύ κοινό και

β)  µπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να χορηγήσει στο
αιτούν µέρος το σύνολο ή µέρος των αντιγράφων δηµόσιων αρ-
χείων, εγγράφων ή δεδοµένων που έχει στην κατοχή του τα
οποία, σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, δεν είναι διαθέσιµα στο
ευρύ κοινό ή να τα χορηγήσει υπό τους όρους που θεωρεί ανα-
γκαίους.

24. Τα µέρη εξετάζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, τη δυνατότητα
σύναψης διµερών ή πολυµερών συµφωνιών ή ρυθµίσεων που θα
εξυπηρετούσαν τους σκοπούς ή θα έθεταν σε εφαρµογή ή θα
ενίσχυαν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 30
Έκδοση

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στα ποινικά αδικήµατα που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος πρωτοκόλ-
λου, όταν:

α)  το πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση έκδοσης βρί-
σκεται στο έδαφος του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση,

β)  το ποινικό αδίκηµα για το οποίο ζητείται έκδοση τιµωρείται
βάσει του εθνικού δικαίου τόσο του αιτούντος µέρους όσο και
του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και

γ)  η αξιόποινη πράξη επισύρει ανώτατη ποινή φυλάκισης ή
άλλες στερητικές της ελευθερίας ποινές τουλάχιστον τεσσάρων
ετών ή σοβαρότερη ποινή ή µικρότερη ποινή που αποτελεί αντι-
κείµενο συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών κατ'

εφαρµογή διµερών και πολυµερών συνθηκών ή άλλων διεθνών
συµφωνιών.

2. Κάθε ποινικό αδίκηµα στο οποίο εφαρµόζεται το παρόν
άρθρο θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ως αδίκηµα υποκείµενο σε
έκδοση σε κάθε συµφωνία έκδοσης µεταξύ των µερών. Τα µέρη
δεσµεύονται να περιλαµβάνουν αυτά τα αδικήµατα ως αδικήµατα
υποκείµενα σε έκδοση σε κάθε συµφωνία έκδοσης που πρόκειται
να συνάψουν µεταξύ τους.

3. Εάν ένα µέρος το οποίο θέτει ως προϋπόθεση για την έκ-
δοση προσώπου την ύπαρξη συµφωνίας λάβει αίτηση έκδοσης
από άλλο µέρος µε το οποίο δεν έχει συνάψει συµφωνία έκδο-
σης, µπορεί να θεωρήσει το παρόν πρωτόκολλο ως τη νοµική
βάση για την έκδοση όσον αφορά κάθε ποινικό αδίκηµα στο
οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο.

4. Τα µέρη τα οποία δεν θέτουν ως προϋπόθεση για έκδοση
την ύπαρξη συµφωνίας αναγνωρίζουν τα ποινικά αδικήµατα στα
οποία εφαρµόζεται το παρόν άρθρο ως αδικήµατα υποκείµενα
σε έκδοση µεταξύ τους.

5. Η έκδοση υπόκειται στους όρους που ορίζει το εθνικό δίκαιο
του αποδέκτη της αίτησης ή στις εφαρµοστέες συµφωνίες έκδο-
σης που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, όρους σχετικά µε την
απαίτηση ελάχιστης ποινής για την έκδοση και τους λόγους για
τους οποίους ο αποδέκτης της αίτησης µπορεί να αρνηθεί την
έκδοση.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού τους δικαίου,
τα µέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επισπεύδουν τις δια-
δικασίες έκδοσης και να απλουστεύουν τις απαιτήσεις ως προς
τα αποδεικτικά στοιχεία για ποινικά αδικήµατα στα οποία εφαρ-
µόζεται το παρόν άρθρο.

7. Ένα µέρος στο έδαφος του οποίου είναι παρών εικαζόµενος
αυτουργός, εάν δεν εκδώσει το εν λόγω πρόσωπο για ποινικό
αδίκηµα στο οποίο εφαρµόζεται το παρόν άρθρο για τον απο-
κλειστικό λόγο ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι υπήκοός του, έχει
υποχρέωση, εάν το ζητήσει το µέρος που επιδιώκει την έκδοση,
να παραπέµψει την υπόθεση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
στις αρµόδιες αρχές του για την άσκηση δίωξης. Οι εν λόγω
αρχές εκδίδουν την απόφασή τους και διεξάγουν τις διαδικασίες
τους κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για κάθε άλλο αδίκηµα παρό-
µοιας φύσης βάσει του εθνικού δικαίου του εν λόγω µέρους. Τα
εµπλεκόµενα µέρη συνεργάζονται µεταξύ τους, ιδίως για διαδι-
καστικά θέµατα και για τη διεξαγωγή των αποδείξεων, για να δια-
σφαλίσουν την αποτελεσµατικότητα αυτής της δίωξης.

8. Όταν επιτρέπεται σε ένα µέρος βάσει του εθνικού δικαίου
του να εκδώσει ή να παραδώσει µε άλλον τρόπο έναν υπήκοό
του µόνο υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο θα επιστραφεί
στο εν λόγω µέρος για να εκτίσει την ποινή που του επιβάλλεται
ως αποτέλεσµα της δίκης ή των διαδικασιών για τα οποία ζητή-
θηκε η έκδοση ή η παράδοση του προσώπου και το εν λόγω
µέρος και το µέρος που ζητεί την έκδοση του προσώπου συµ-
φωνούν µε αυτήν την επιλογή και µε άλλους όρους που κρίνουν
ενδεχοµένως απαραίτητους, η εν λόγω υπό όρους έκδοση ή πα-
ράδοση είναι επαρκής για την τήρηση της υποχρέωσης που ορί-
ζεται στην παρ. 7.

9. Εάν η έκδοση, που ζητείται για τους σκοπούς της επιβολής
ποινής, απορριφθεί για τον λόγο ότι το καταζητούµενο πρόσωπο
είναι υπήκοος του µέρους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, το
µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, εάν το επιτρέπει το
εθνικό του δίκαιο και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω δι-
καίου, κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος µέρους, εξετάζει τη δυ-
νατότητα έκτισης της ποινής που επιβλήθηκε βάσει του εθνικού
δικαίου του αιτούντος µέρους ή την εκτέλεση της υπόλοιπης ποι-
νής.

10. Κάθε πρόσωπο σε βάρος του οποίου διεξάγονται διαδικα-
σίες σε σχέση µε ποινικό αδίκηµα στο οποίο εφαρµόζεται το
παρόν άρθρο απολαµβάνει εγγυηµένη δίκαιη µεταχείριση σε όλα
τα στάδια της διαδικασίας, µε όλα τα δικαιώµατα και τις εγγυή-
σεις που παρέχει το εθνικό δίκαιο του µέρους στο έδαφος του
οποίου βρίσκεται το εν λόγω πρόσωπο.

11. Καµία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δεν ερµηνεύε-
ται κατά τρόπο που να επιβάλλει υποχρέωση έκδοσης, εάν το
µέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση έχει βάσιµους λόγους να
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πιστεύει ότι η αίτηση υποβάλλεται µε σκοπό τη δίωξη ή την τι-
µωρία ενός προσώπου λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικό-
τητας, εθνοτικής προέλευσης ή πολιτικών πεποιθήσεων ή ότι η
ικανοποίηση της αίτησης θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµία στο
εν λόγω πρόσωπο για οποιονδήποτε από τους λόγους αυτούς.

12. Τα µέρη δεν µπορούν να αρνηθούν αίτηση έκδοσης για τον
αποκλειστικό λόγο ότι το αδίκηµα θεωρείται ότι ενέχει και φορο-
λογικές πτυχές.

13. Πριν αρνηθεί την έκδοση, το µέρος στο οποίο απευθύνεται
η αίτηση διαβουλεύεται, κατά περίπτωση, µε το αιτούν µέρος για
να του παράσχει ευρεία δυνατότητα να καταθέσει τη γνώµη του
και πληροφορίες σχετικά µε τον ισχυρισµό του.

14. Τα µέρη επιδιώκουν να συνάπτουν διµερείς και πολυµερείς
συµφωνίες ή ρυθµίσεις για την εκτέλεση ή τη βελτίωση της απο-
τελεσµατικότητας της έκδοσης. Όταν τα µέρη δεσµεύονται µε
υφιστάµενη συµφωνία ή διακυβερνητικό διακανονισµό, εφαρµό-
ζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της εν λόγω συµφωνίας ή διακυ-
βερνητικού διακανονισµού, εκτός εάν τα µέρη συµφωνήσουν να
εφαρµόσουν αντ' αυτών τις παρ. 1 έως 13.

Άρθρο 31
Μέτρα για την εξασφάλιση της έκδοσης

1. Με την επιφύλαξη του εθνικού του δικαίου και τις συµφωνίες
έκδοσης που έχει συνάψει, το µέρος στο οποίο απευθύνεται η
αίτηση µπορεί, εάν θεωρεί ότι το δικαιολογούν οι περιστάσεις
και υπάρχει επείγουσα ανάγκη και σχετικό αίτηµα του αιτούντος
µέρους, να θέσει υπό προσωρινή κράτηση πρόσωπο του οποίου
ζητείται η έκδοση και το οποίο βρίσκεται στο έδαφός του ή να
λάβει άλλα αναγκαία µέτρα που θα διασφαλίσουν την παρουσία
του στις διαδικασίες έκδοσης.

2. Τα µέτρα που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή της παρ. 1 κοι-
νοποιούνται, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, κατά περίπτωση και
χωρίς καθυστέρηση, στο αιτούν µέρος.

3. Κάθε πρόσωπο για το οποίο λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 έχει δικαίωµα:

α)  να επικοινωνήσει άµεσα µε τον πλησιέστερο κατάλληλο εκ-
πρόσωπο του κράτους του οποίου είναι υπήκοος ή, εάν είναι
άπατρις, του κράτους στο έδαφος του οποίου διαµένει συνήθως
το εν λόγω πρόσωπο και

β) να τον επισκεφθεί εκπρόσωπος του εν λόγω κράτους.

ΜΕΡΟΣ VI
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 32
Υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών

1. Κάθε µέρος υποβάλλει στη διάσκεψη των µερών, µέσω της
Γραµµατείας της σύµβασης, περιοδικές εκθέσεις σχετικά µε την
εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Το µορφότυπο και το περιεχόµενο αυτών των εκθέσεων κα-
θορίζεται από τη διάσκεψη των µερών. Οι εν λόγω εκθέσεις απο-
τελούν µέρος του µέσου τακτικής υποβολής εκθέσεων της
σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

3. Το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 περιεχόµενο των πε-
ριοδικών εκθέσεων καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη, µεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:

α)  οι πληροφορίες σχετικά µε νοµοθετικά, εκτελεστικά, διοι-
κητικά ή άλλα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή του πα-
ρόντος πρωτοκόλλου,

β)  οι πληροφορίες, κατά περίπτωση, για ενδεχόµενους περιο-
ρισµούς ή εµπόδια που αντιµετωπίστηκαν κατά την εφαρµογή
του εν λόγω πρωτοκόλλου, καθώς και για τα µέτρα που λαµβά-
νονται για την άρση αυτών των εµποδίων,

γ)  οι πληροφορίες, κατά περίπτωση, για τη χρηµατοδοτική και
τεχνική βοήθεια που έχει χορηγηθεί, εισπραχθεί ή ζητηθεί για
δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εξάλειψη του αθέµιτου
εµπορίου των προϊόντων καπνού και

δ) οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 20.
Εάν έχουν ήδη συγκεντρωθεί δεδοµένα στο πλαίσιο του µηχα-

νισµού αναφοράς της διάσκεψης των µερών, η σύνοδος των
µερών δεν επαναλαµβάνει αυτές τις προσπάθειες.

4. Η σύνοδος των µερών, κατ' εφαρµογή των άρθρων 33 και
36, εξετάζει τη δυνατότητα ρυθµίσεων που βοηθούν µέρη που
αποτελούν αναπτυσσόµενες χώρες και µέρη µε οικονοµίες σε
µεταβατικό στάδιο, εάν το ζητήσουν, να τηρήσουν τις υποχρεώ-
σεις τους βάσει του παρόντος άρθρου.

5. Η υποβολή των πληροφοριών βάσει των εν λόγω άρθρων
υπόκειται στο εθνικό δίκαιο σχετικά µε την εµπιστευτικότητα και
την ιδιωτική ζωή. Τα µέρη προστατεύουν, βάσει αµοιβαίας συµ-
φωνίας, τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες που υποβάλλονται ή
ανταλλάσσονται.

ΜΕΡΟΣ VII
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 33
Σύνοδος των µερών

1. Θεσπίζεται σύνοδος των µερών. Η πρώτη συνεδρίαση της
συνόδου των µερών συγκαλείται από τη Γραµµατεία της σύµβα-
σης αµέσως πριν ή αµέσως µετά την επόµενη τακτική συνε-
δρίαση της διάσκεψης των µερών µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Μετέπειτα, η Γραµµατεία τη σύµβασης συγκαλεί τακτικές
συνεδριάσεις της συνόδου των µερών, αµέσως πριν ή αµέσως
µετά τις τακτικές συνεδριάσεις της διάσκεψης των µερών.

3. Συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις της συνόδου των
µερών όποτε η σύνοδος το κρίνει απαραίτητο ή µετά από γραπτό
αίτηµα οποιουδήποτε µέρους, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός
έξι µηνών από την κοινοποίηση του αιτήµατος στα µέρη από τη
Γραµµατεία της Σύµβασης, το αίτηµα υποστηρίζεται τουλάχιστον
από το ένα τρίτο των µερών.

4. Ο εσωτερικός κανονισµός και οι δηµοσιονοµικές διατάξεις
της διάσκεψης των µερών της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για
τον έλεγχο του καπνού εφαρµόζονται, κατ' αναλογία, στη σύ-
νοδο των µερών, εκτός εάν η σύνοδος των µερών αποφασίσει
διαφορετικά.

5. Η σύνοδος των µερών επανεξετάζει σε τακτά διαστήµατα
την εφαρµογή του πρωτοκόλλου και λαµβάνει τις αναγκαίες απο-
φάσεις για την προώθηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του.

6. Η σύνοδος των µερών αποφασίζει σχετικά µε την κλίµακα
και τον µηχανισµό των προαιρετικών συνεισφορών των µερών
του πρωτοκόλλου για τη λειτουργία του παρόντος πρωτοκόλλου,
καθώς και άλλους πιθανούς πόρους για την εφαρµογή του.

7. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση, η σύνοδος των µερών εγκρίνει
µε οµοφωνία προϋπολογισµό και σχέδιο εργασίας για την οικο-
νοµική περίοδο µέχρι την επόµενη τακτική συνεδρίαση, τα οποία
είναι διαφορετικά από τον προϋπολογισµό και το πρόγραµµα ερ-
γασίας της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του κα-
πνού.

Άρθρο 34
Γραµµατεία

1. Η Γραµµατεία της σύµβασης είναι η Γραµµατεία του παρόν-
τος πρωτοκόλλου.

2. Η Γραµµατεία της σύµβασης ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα
µε την ιδιότητα της Γραµµατείας του παρόντος πρωτοκόλλου:

α)  ρυθµίζει τις συνεδριάσεις της συνόδου των µερών και, εν-
δεχοµένως, επικουρικών οργάνων, καθώς και οµάδων εργασίας
και άλλων οργάνων που συγκροτούνται από τη σύνοδο των
µερών, και τους παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες,

β)  λαµβάνει, αναλύει, διαβιβάζει και παρέχει υλικό ανάδρασης
στα ενδιαφερόµενα µέρη, κατά τα απαιτούµενα, και προς τη σύ-
νοδο των µερών σχετικά µε τις εκθέσεις που λαµβάνει σύµφωνα
µε το παρόν πρωτόκολλο και διευκολύνει την ανταλλαγή πληρο-
φοριών µεταξύ των µερών,

γ)  παρέχει βοήθεια στα µέρη, ιδιαίτερα τα µέρη που αποτε-
λούν αναπτυσσόµενες χώρες και τα µέρη µε οικονοµίες σε µε-
ταβατικό στάδιο, κατόπιν αιτήσεως, µε τη συλλογή, κοινοποίηση
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και ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, και συνδροµή για τον εντο-
πισµό διαθέσιµων πόρων, προκειµένου να διευκολύνει την
τήρηση των υποχρεώσεων δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου,

δ)  συντάσσει εκθέσεις των δραστηριοτήτων της βάσει του πα-
ρόντος πρωτοκόλλου υπό την καθοδήγηση της συνόδου και τις
υποβάλλει στη σύνοδο των µερών,

ε)  διασφαλίζει, υπό την καθοδήγηση της συνόδου των µερών,
τον αναγκαίο συντονισµό µε τους αρµόδιους διεθνείς και περι-
φερειακούς διακυβερνητικούς οργανισµούς και άλλους φορείς,

στ)  συνάπτει, υπό την καθοδήγηση της συνόδου των µερών,
τις διοικητικές ή συµβατικές ρυθµίσεις που ενδέχεται να απαι-
τούνται για την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων της
ως Γραµµατείας του παρόντος πρωτοκόλλου,

ζ)  λαµβάνει και εξετάζει τις αιτήσεις διακυβερνητικών και µη
κυβερνητικών οργανισµών που επιθυµούν να διαπιστευθούν ως
παρατηρητές της συνόδου των µερών, αφού βεβαιωθεί παράλ-
ληλα ότι δεν συνδέονται µε την καπνοβιοµηχανία, και υποβάλλει
τις αναθεωρηµένες αιτήσεις στη σύνοδο των µερών προς εξέ-
ταση και

η)  εκτελεί άλλα γραµµατειακά καθήκοντα που ορίζονται στο
παρόν πρωτόκολλο και άλλα καθήκοντα που ενδέχεται να ορίσει
η σύνοδος των µερών.

Άρθρο 35
Σχέσεις µεταξύ της συνόδου των µερών 

και διακυβερνητικών οργανισµών

Για την παροχή τεχνικής και χρηµατοδοτικής συνεργασίας για
την επίτευξη του στόχου του παρόντος πρωτοκόλλου, οι σύνοδοι
των µερών µπορούν να ζητήσουν τη συνεργασία αρµόδιων διε-
θνών και περιφερειακών διακυβερνητικών οργανισµών, περιλαµ-
βανοµένων χρηµατοοικονοµικών και αναπτυξιακών οργανισµών.

Άρθρο 36
Χρηµατοδοτικοί πόροι

1. Τα µέρη αναγνωρίζουν τον σηµαντικό ρόλο των χρηµατο-
δοτικών πόρων στην επίτευξη του στόχου του παρόντος πρωτο-
κόλλου και αναγνωρίζουν τη σηµασία του άρθρου 26 της
σύµβασης πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού για την
επίτευξη των στόχων της σύµβασης.

2. Κάθε µέρος χορηγεί χρηµατοδοτική στήριξη για τις εθνικές
δραστηριότητές του για την επίτευξη των στόχων του παρόντος
πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε τα εθνικά σχέδια, τις προτεραιότητες
και τα προγράµµατά του.

3. Τα µέρη προωθούν, κατά περίπτωση, τη χρήση διµερών, πε-
ριφερειακών, υποπεριφερειακών και άλλων πολυµερών διαύλων
για τη χορήγηση χρηµατοδότησης για την ενίσχυση της ικανό-
τητας των µερών που αποτελούν αναπτυσσόµενες χώρες και των
µερών µε οικονοµίες σε µεταβατικό στάδιο για την επίτευξη των
στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, ενθαρρύνονται τα µέρη,
σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και τις πολιτικές τους και όταν
είναι απαραίτητο, να χρησιµοποιούν κατασχεµένα έσοδα που
προέρχονται από το παράνοµο εµπόριο καπνού, προϊόντων κα-
πνού και εξοπλισµού κατασκευής για την επίτευξη των στόχων
του παρόντος πρωτοκόλλου.

5. Τα µέρη που εκπροσωπούνται σε συναφείς περιφερειακούς
και διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισµούς και χρηµατοπιστω-
τικούς και αναπτυξιακούς οργανισµούς ενθαρρύνουν αυτές τις
οντότητες να χορηγούν χρηµατοδοτική συνδροµή για να βοηθή-
σουν τα µέρη που αποτελούν αναπτυσσόµενες χώρες και τα
µέρη µε οικονοµίες σε µεταβατικό στάδιο να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, χωρίς να
περιορίζουν τα δικαιώµατα συµµετοχής σε αυτούς τους οργανι-
σµούς.

6. Τα µέρη συµφωνούν ότι:
α)  για να βοηθηθούν τα µέρη να εκπληρώνουν τις υποχρεώ-

σεις τους σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο, θα πρέπει να συγ-
κεντρώνονται και να χρησιµοποιούνται όλοι οι πιθανοί και υφι-

στάµενοι πόροι που διατίθενται για δραστηριότητες που συνδέ-
ονται µε τον στόχο του παρόντος πρωτοκόλλου, προς όφελος
όλων των µερών, ιδίως των µερών που αποτελούν αναπτυσσό-
µενες χώρες και των µερών µε οικονοµίες µετάβασης, και

β)  η Γραµµατεία της σύµβασης παρέχει σε µέρη που αποτε-
λούν αναπτυσσόµενες χώρες και σε µέρη µε οικονοµίες σε µε-
ταβατικό στάδιο, εάν το ζητήσουν, συµβουλές σχετικά µε τις
διαθέσιµες πηγές χρηµατοδότησης, για να τους διευκολύνει να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος πρω-
τοκόλλου.

7. Τα µέρη µπορούν να ζητήσουν από την καπνοβιοµηχανία να
επιβαρυνθεί µε τα έξοδα που συνδέονται µε τις υποχρεώσεις
ενός µέρους να επιτύχει τους στόχους του παρόντος πρωτοκόλ-
λου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 της σύµβασης-πλαι-
σίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

8. Τα µέρη καταβάλλουν προσπάθεια, µε την επιφύλαξη του
εθνικού δικαίου τους, να επιτύχουν την αυτοχρηµατοδότηση της
εφαρµογής του πρωτοκόλλου, µεταξύ άλλων µέσω της είσπρα-
ξης φόρων και άλλων επιβαρύνσεων σε προϊόντα καπνού.

ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 37
Επίλυση διαφορών

Η επίλυση διαφορών µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµη-
νεία ή την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου διέπεται από
το άρθρο 27 της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του
καπνού.

ΜΕΡΟΣ IX
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

1. Κάθε µέρος µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του παρόν-
τος πρωτοκόλλου.

2. Οι τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου εξετάζονται
και εγκρίνονται από τη σύνοδο των µερών. Το κείµενο κάθε προ-
τεινόµενης τροποποίησης του παρόντος πρωτοκόλλου κοινοποι-
είται στα µέρη από τη Γραµµατεία της σύµβασης τουλάχιστον
έξι µήνες πριν τη συνεδρίαση στην οποία υποβάλλεται για έγ-
κριση. Η Γραµµατεία της σύµβασης κοινοποιεί επίσης τις προ-
τεινόµενες τροποποιήσεις στα µέρη που έχουν υπογράψει το
παρόν πρωτόκολλο και, για ενηµέρωση, στον θεµατοφύλακα.

3. Τα µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να καταλή-
ξουν σε οµόφωνη απόφαση για κάθε προτεινόµενη τροποποίηση
του παρόντος πρωτοκόλλου. Εάν εξαντληθούν όλες οι προσπά-
θειες για την επίτευξη οµοφωνίας και δεν επιτευχθεί, η τροπο-
ποίηση εγκρίνεται, ως έσχατη λύση, από την πλειοψηφία των
τριών τετάρτων των µερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν στη
συνεδρίαση. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, µε τον
όρο «παρόντα και ψηφίζοντα µέρη» νοούνται τα µέρη που είναι
παρόντα και αποθέτουν θετική ή αρνητική ψήφο. Η Γραµµατεία
της σύµβασης διαβιβάζει κάθε εγκριθείσα τροπολογία στον θε-
µατοφύλακα, ο οποίος την κοινοποιεί σε όλα τα µέρη προς απο-
δοχή.

4. Τα µέσα αποδοχής µιας τροποποίησης κατατίθενται στον
θεµατοφύλακα. Τροποποίηση που εγκρίνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 τίθεται σε ισχύ για τα µέρη που την έχουν αποδε-
χτεί την 90ή ηµέρα από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον θε-
µατοφύλακα της πράξης αποδοχής τουλάχιστον από τα δύο
τρίτα των µερών.

5. Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ για όλα τα άλλα µέρη την
90ή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατά την οποία το εν λόγω µέρος
καταθέτει στον θεµατοφύλακα την πράξη του αποδοχής της εν
λόγω τροποποίησης.
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Άρθρο 39
Έκδοση και τροποποίηση παραρτηµάτων 

του παρόντος πρωτοκόλλου

1. Κάθε µέρος µπορεί να υποβάλει προτάσεις για παράρτηµα
του παρόντος πρωτοκόλλου και να προτείνει τροποποιήσεις των
παραρτηµάτων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Τα παραρτήµατα περιορίζονται σε καταλόγους, έντυπα και
κάθε άλλο περιγραφικό υλικό που αφορά διαδικαστικά, επιστη-
µονικά, τεχνικά ή διοικητικά θέµατα.

3. Τα παραρτήµατα του παρόντος πρωτοκόλλου και οι τροπο-
ποιήσεις τους προτείνονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 38.

ΜΕΡΟΣ X
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40
Επιφυλάξεις

Το παρόν πρωτόκολλο δεν επιδέχεται επιφυλάξεων.

Άρθρο 41
Αποχώρηση

1. Ανά πάσα στιγµή µετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την
ηµεροµηνία κατά την οποία έχει τεθεί σε ισχύ το παρόν πρωτό-
κολλο για ένα µέρος, το εν λόγω µέρος δύναται να αποχωρήσει
από το πρωτόκολλο παραδίδοντας έγγραφη κοινοποίηση στον
θεµατοφύλακα.

2. Κάθε τέτοια αποχώρηση αρχίζει να ισχύει κατά τη λήξη ενός
έτους από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον θεµατοφύλακα
της κοινοποίησης της αποχώρησης ή από µεταγενέστερη ηµε-
ροµηνία η οποία ορίζεται στην κοινοποίησης της αποχώρησης.

3. Κάθε µέρος που αποχωρεί από τη σύµβαση-πλαίσιο της
ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού θεωρείται ότι αποχωρεί και από
το παρόν πρωτόκολλο, µε ισχύ από την ηµεροµηνία αποχώρησής
του από τη σύµβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του κα-
πνού.

Άρθρο 42
Δικαίωµα ψήφου

1. Κάθε µέρος του παρόντος πρωτοκόλλου έχει µία ψήφο,
εκτός από την πρόβλεψη της παρ. 2.

2. Οι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης, για
θέµατα της αρµοδιότητάς τους, ασκούν το δικαίωµα ψήφου µε
αριθµό ψήφων ίσο προς τον αριθµό των κρατών µελών τους που
είναι µέρη του παρόντος πρωτοκόλλου. Οι οργανισµοί αυτοί δεν
µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα ψήφου, εάν κάποιο από τα
κράτη µέλη τους ασκήσει το δικαίωµα ψήφου του, και αντιστρό-
φως.

Άρθρο 43
Υπογραφή

Το πρωτόκολλο είναι ανοικτό για υπογραφή από όλα τα µέρη
της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού
στην έδρα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας στη Γενεύη από
τις 10 έως τις 11 Ιανουαρίου 2013 και µετέπειτα στην έδρα των
Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη έως τις 9 Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 44
Κύρωση, αποδοχή, έγκριση, τυπική επιβεβαίωση 

ή προσχώρηση

1. Το παρόν πρωτόκολλο υπόκειται στην κύρωση, αποδοχή,
έγκριση ή προσχώρηση των κρατών και την τυπική επιβεβαίωση
ή την προσχώρηση των οργανισµών περιφερειακής οικονοµικής
ολοκλήρωσης που είναι µέρη της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ
για τον έλεγχο του καπνού. Είναι ανοικτό για προσχώρηση από

την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υπογραφής
του πρωτοκόλλου. Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, τυ-
πικής επιβεβαίωσης ή προσχώρησης κατατίθενται στον θεµατο-
φύλακα.

2. Κάθε οργανισµός περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης
που γίνεται µέρος, χωρίς να είναι µέρος κανένα από τα κράτη
µέλη του, δεσµεύεται από όλες τις υποχρεώσεις βάσει του πα-
ρόντος πρωτοκόλλου. Όσον αφορά τους οργανισµούς ένα ή πε-
ρισσότερα κράτη µέλη των οποίων είναι µέρη, ο οργανισµός και
τα κράτη µέλη του αποφασίζουν σχετικά µε τις αντίστοιχες αρ-
µοδιότητές τους για την τήρηση των υποχρεώσεών τους βάσει
του παρόντος πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οργανι-
σµός και τα κράτη µέλη δεν δικαιούνται να ασκούν ταυτοχρόνως
δικαιώµατα δυνάµει του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Οι οργανισµοί περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης δη-
λώνουν, στις πράξεις τους για την τυπική επιβεβαίωση ή στις
πράξεις προσχώρησής τους, την έκταση της αρµοδιότητάς τους
όσον αφορά τα θέµατα που διέπονται από το παρόν πρωτό-
κολλο. Οι οργανισµοί αυτοί ενηµερώνουν επίσης τον θεµατοφύ-
λακα, ο οποίος µε τη σειρά του ενηµερώνει τα µέρη για κάθε
ουσιαστική τροποποίηση όσον αφορά την αρµοδιότητά τους.

Άρθρο 45
Έναρξη ισχύος

1. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την 90ή ηµέρα από
την ηµεροµηνία κατάθεσης στον θεµατοφύλακα της 40ής πρά-
ξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, τυπικής επιβεβαίωσης ή προ-
σχώρησης.

2. Για κάθε µέρος της σύµβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον
έλεγχο του καπνού που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή επι-
βεβαιώνει τυπικά το παρόν πρωτόκολλο ή προσχωρεί σε αυτό,
αφού εκπληρωθούν οι όροι που ορίζονται στην παρ. 1 για την
έναρξη της ισχύος, το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την
ενενηκοστή ηµέρα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της πράξης
επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, προσχώρησης ή τυπικής επι-
βεβαίωσής του.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, καµία νοµική
πράξη που κατατίθεται από έναν οργανισµό περιφερειακής οι-
κονοµικής ολοκλήρωσης δεν προστίθεται στα µέσα που έχουν
ήδη καταθέσει τα κράτη-µέλη του εν λόγω οργανισµού.

Άρθρο 46
Θεµατοφύλακας

Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών εκτελεί χρέη θε-
µατοφύλακα του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 47
Αυθεντικά κείµενα

Το πρωτότυπο του παρόντος πρωτοκόλλου, του οποίου τα κεί-
µενα στην αγγλική, αραβική, γαλλική, ισπανική, κινεζική και ρω-
σική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στον Γενικό
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.».

________________________________________
(1) Τα µέρη µπορούν να παραπέµπουν στο εναρµονισµένο σύ-

στηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων για τον σκοπό αυτό, κατά
περίπτωση.

(2) Κατά περίπτωση, µε τον όρο εθνικός ή εσωτερικός νοούν-
ται επίσης και οι περιφερειακοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλή-
ρωσης.

(3) Η ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ δύο µερών
είναι ανθεκτική στην υποκλοπή και στην επέµβαση (παραποίηση).
Με άλλους όρους, τα στοιχεία που ανταλλάσσονται µεταξύ των
δύο µερών δεν µπορούν να αναγνωσθούν ούτε να τροποποι-
ηθούν από έναν τρίτο.

Άρθρο  28A
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Διατάξεις εφαρµογής του Πρωτοκόλλου για την καταπολέ-
µηση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού

Μετά το άρθρο 28 του σχεδίου νόµου, προστίθεται άρθρο 28Α
το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 28Α

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας,
κατόπιν εισήγησης του  Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), µπορεί να ρυθµίζονται κατά περίπτωση ει-
δικότερα ζητήµατα εφαρµογής του Πρωτοκόλλου για την
εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να ρυθµίζονται
ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του Μέρους V του Πρωτοκόλ-
λου της παρ. 1.  

3. Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των διατάξεων του Πρω-
τοκόλλου της παρ. 1 είναι η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εξαρτή-
σεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας και οι Διευθύνσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγ-
χων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και
Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ. Ειδικά για τον συντονισµό της εφαρµογής των
διατάξεων που προκύπτουν από το Μέρος V του Πρωτοκόλλου
του Καπνού, αρµόδια αρχή είναι η Διεύθυνση Αντιµετώπισης
Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας.»

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, 

ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Κ.ΛΠ.

Άρθρο  29
Δικαιούµενοι εγγραφής στο Μητρώο - Ελάχιστη 

αµοιβή - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4182/2013

1. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4182/2013 (Α’
185) τροποποιείται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Στο Μητρώο εγγράφονται, µε αίτησή τους και εφόσον δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα της παρ. 1 του άρ-
θρου 18:

α) δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, πτυχιούχοι οικονοµικών σχο-
λών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή κάτο-
χοι ισοτιµίας και αντιστοιχίας τίτλου οικονοµικής επιστήµης µε
πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή κάτοχοι πράξης αναγνώρι-
σης επαγγελµατικών προσόντων λογιστή-φοροτεχνικού ή οικο-
νοµολόγου ή κάτοχοι πράξης αναγνώρισης επαγγελµατικής
ισοδυναµίας µε τίτλο α’ κύκλου σπουδών οικονοµικής επιστήµης
σύµφωνα µε το π.δ. 38/2010 (Α’ 78), 

β) νοµικά πρόσωπα µε εταιρική µορφή και αντικείµενο την πα-
ροχή νοµικών ή οικονοµικών υπηρεσιών, τα οποία όµως υποχρε-
ούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων του εκτελεστή δια-
θήκης, εκκαθαριστή κοινωφελούς περιουσίας ή κηδεµόνα σχο-
λάζουσας κληρονοµιάς, να χρησιµοποιούν ως προστηθέντες
µόνον φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προσόντα της περ. α’.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η δια-
δικασία γνωστοποίησης και υποβολής αίτησης από τους ενδια-
φερόµενους για την εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την κατάρτιση του Μητρώου.»

2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4182/2013 προ-
στίθενται εδάφια και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Μετά την αποδοχή του διορισµού τους για την εκτέλεση
καθηκόντων από αυτά που ορίζονται στην παρ. 1, τα φυσικά πρό-
σωπα που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο υποχρεούνται να κα-
ταθέτουν κάθε χρόνο και για όσο διάστηµα προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) για τους υπόχρε-
ους της περ. µθ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, µετά

την ολοκλήρωση του έργου τους ή την τυχόν διαγραφή τους, δή-
λωση σχετικά µε την περιουσιακή τους κατάσταση. Η ελάχιστη
αµοιβή των διορισθέντων από το Μητρώο του παρόντος, ορίζεται
στο ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, για την ολοκλήρωση του
έργου τους κατά περίπτωση και καταβάλλεται ως ακολούθως: 

α) Για τους εκτελεστές διαθηκών και εκκαθαριστές: µε την πα-
ράδοση της περιουσίας στα τετιµηµένα πρόσωπα ή στους κλη-
ρονόµους, την έγκριση σύστασης ιδρύµατος ή την εκτέλεση
εφάπαξ έργου ή σκοπού από τους ίδιους.

β) Για τους κηδεµόνες σχολαζουσών κληρονοµιών: µε την ανα-
γνώριση του κληρονοµικού δικαιώµατος του Δηµοσίου ή τρίτου. 

Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.»

Άρθρο 30
Αποποίηση διορισµού - Διαγραφή και επανεγγραφή στο Μη-

τρώο - Τροποποίηση του άρθρου 17 
του ν. 4182/2013

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4182/
2013 (Α’ 185) τροποποιείται και η παρ. 1 διαµορφώνεται  ως εξής:

«1. Όταν η εκκαθάριση ή η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού
ή έργου δεν ανατίθεται µε τη συστατική πράξη στον κληρονόµο
ή κληροδόχο ή εκτελεστή διαθήκης, διορίζεται εκκαθαριστής της
κληρονοµίας µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, µετά από κλή-
ρωση, κατά την παρ. 1 του άρθρου 16. Ο διοριζόµενος οφείλει,
µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση
της πράξης διορισµού, να δηλώσει εγγράφως την αποδοχή στην
αρµόδια αρχή, αλλιώς τεκµαίρεται άρνηση του διορισµού και ο
διορισθείς διαγράφεται από το Μητρώο του άρθρου 16, δικαιού-
µενος να επανεγγραφεί σε αυτό µετά την παρέλευση χρονικού
διαστήµατος δυο (2) ετών από της αποποιήσεως.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4182/2013 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«3. Φυσικά πρόσωπα που διορίζονται κατά τα άρθρα 16 έως
21 δεν επιτρέπεται να διοριστούν εκ νέου πριν την υποβολή της
οριστικής λογοδοσίας επί του έργου τους.»

Άρθρο 31
Αντικατάσταση - Τροποποίηση του άρθρου 19 

του ν. 4182/2013

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4182/
2013 (Α’ 185) τροποποιείται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Αν αποποιηθεί τον διορισµό ή υποβάλλει παραίτηση εκτε-
λεστής διαθήκης ή διοικητής ιδρύµατος που ορίζεται µε τη δια-
θήκη, λόγω της ιδιότητάς του ως κρατικού λειτουργού, ως
αντικαταστάτης διορίζεται ο νόµιµος αναπληρωτής του στην
κύρια θέση του. Αν και αυτός κωλύεται, αποποιηθεί ή παραιτηθεί
ή αν δεν υφίσταται αναπληρωτής, ο αντικαταστάτης εκτελεστή
διαθήκης διορίζεται από την αρµόδια αρχή κατά τα άρθρα 16 και
17 και ο αντικαταστάτης διοικητή ιδρύµατος διορίζεται µε από-
φαση της αρµόδιας αρχής και επιλέγεται πρόσωπο µε εµπειρία
και τεχνογνωσία, κατά το δυνατόν, συναφή µε αυτή του οριζό-
µενου στη συστατική πράξη διοικητή.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4182/
2013 τροποποιείται και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Εφόσον είναι ανέφικτος ο ορισµός αντικαταστάτη ή εκτε-
λεστή διαθήκης ή διοικητή ιδρύµατος, κατά τις διατυπώσεις που
ορίζονται στη συστατική πράξη, ο ορισµός γίνεται σύµφωνα µε
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3. Οµοίως και αν δεν ορίζεται εκτε-
λεστής στη συστατική πράξη ή αποποιηθεί ο οριζόµενος σε αυτή
χωρίς να προβλέπεται ο τρόπος αντικατάστασής του.»

Άρθρο 32
Παραίτηση - Διαγραφή και επανεγγραφή στο Μητρώο - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4182/2013

Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Εφόσον ο παραιτηθείς είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο
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του άρθρου 16, διαγράφεται από αυτό, δικαιούµενος να επανεγ-
γραφεί µετά την παρέλευση χρονικού διαστήµατος τριών (3)
ετών από της παραιτήσεώς του.»

Άρθρο 33
Διάρκεια µίσθωσης - Τροποποίηση του άρθρου 24 

του ν. 4182/2013

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4182/2013
(Α’ 185) τροποποιείται και η παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:

«10. Η αρχική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται στα ελάχιστα
χρονικά όρια που προβλέπονται από τον νόµο, όσον αφορά στις
µισθώσεις κατοικιών, ενώ για τις µισθώσεις εµπορικών ή επαγ-
γελµατικών χώρων ορίζεται στα ελάχιστα χρονικά όρια των εµ-
πορικών µισθώσεων και µέχρι τα δώδεκα (12) έτη. Μετά τη λήξη
της µίσθωσης µπορεί να συµφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο
ή και βραχύτερο, µε τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς,
όρους, το δε σχετικό µισθωτήριο υποβάλλεται στην αρµόδια
αρχή προς ενηµέρωση αυτής. Με το µισθωτήριο συµβόλαιο συµ-
φωνείται η αναπροσαρµογή του µισθώµατος κατά τις ισχύουσες
κατά περίπτωση διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να συµφωνηθεί
έκτακτη αναπροσαρµογή όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι
(ιδίως απρόοπτη µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών της αγο-
ράς). Η σχετική τροποποιητική σύµβαση υποβάλλεται στην αρ-
µόδια αρχή προς ενηµέρωση αυτής. Η αρµόδια αρχή µπορεί,
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, να µην εγκρίνει την
υποβληθείσα σε αυτήν τροποποιητική σύµβαση, αλλιώς τεκµαί-
ρεται η συναίνεση της. Για την υπεκµίσθωση του ακινήτου µε
τους ίδιους όρους της αρχικής µίσθωσης ενηµερώνεται ο εκτε-
λεστής και η αρµόδια αρχή.»

Άρθρο 34
Δηµοσιοποίηση οικονοµικών στοιχείων - Τροποποίηση του

άρθρου 59 του ν. 4182/2013

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4182/2013
(Α’ 185) τροποποιείται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2.  Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός των εσόδων και
εξόδων των ιδρυµάτων, καθώς και ο ισολογισµός τους συντάσ-
σονται µε βάση τις ρυθµίσεις του προεδρικού διατάγµατος της
παρ. 2 του άρθρου 73.  Αν εκτελούνται περισσότεροι σκοποί, εµ-
φανίζονται στον προϋπολογισµό σε ιδιαίτερα κεφάλαια. Μαζί µε
τον απολογισµό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογι-
σµός της περιουσίας του ιδρύµατος, στον οποίο περιλαµβάνεται
η γενική κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού κατά τη λήξη
του οικονοµικού έτους και όλες οι µεταβολές στα περιουσιακά
στοιχεία του ιδρύµατος κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους,
που αναγράφονται σε ιδιαίτερες απολογιστικές καταστάσεις. Ο
προϋπολογισµός, ισολογισµός και απολογισµός αναρτώνται στο
διαδικτυακό τόπο του ιδρύµατος, εφόσον υπάρχει, και δηµοσι-
εύονται στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Κοινωφελών Περι-
ουσιών µε την καταχώρισή τους στο Μητρώο. Η παράλειψη
ανάρτησης στο διαδίκτυο αποτελεί παράβαση υποχρέωσης, η
οποία τιµωρείται σύµφωνα µε την παρ. 2α του άρθρου 71.»

Άρθρο 35
Πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία - Τροποποίηση του

άρθρου 68 του ν. 4182/2013

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 68 του ν. 4182/2013 (Α’ 185)
τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 68
Πληροφορίες

Οι αρµόδιες αρχές, οι εκκαθαριστές και διοικητές περιουσιών,
οι εκτελεστές διαθηκών και οι κηδεµόνες σχολαζουσών κληρο-
νοµιών δικαιούνται να ζητούν από δηµόσιους φορείς, Ανεξάρτη-
τες Αρχές, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που µπορεί να κατέχουν
στοιχεία της περιουσίας, ιδίως πιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστι-
κές εταιρείες και το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, πληροφορίες

για τα στοιχεία αυτά και να ενεργούν έλεγχο για την εξακρίβωση
των περιουσιών αυτών. Οι ζητούµενες πληροφορίες παρέχονται
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή τέλους.»

Άρθρο 36
Τµηµατική καταβολή τιµήµατος - Τροποποίηση του άρθρου

58 του π.δ. 715/1979

Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του π.δ. 715/1979 (Α’ 212) προστί-
θεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

« Άρθρο 58
Παραλαβή ακινήτου

1. Η παραλαβή του αγορασθέντος ακινήτου ενεργείται, µετά
τη µεταγραφή του περί αγοράς αυτού συµβολαίου, από τριµελή
Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του διοικούντος το
Ν.ΠΔ.Δ. συλλογικού οργάνου, κατά τα οριζόµενα στις παρ. 2, 5
και 6 του άρθρου 2 του παρόντος.

2. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο εις διπλούν,
από τα οποία το ένα υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία του
Ν.Π.Δ.Δ. και το άλλο λαµβάνει ο πωλητής. Ευθύς από τη σύνταξη
του πρωτοκόλλου παραλαβής καταβάλλεται το τίµηµα στον πω-
λητή, ενώπιον συµβολαιογράφου και συντάσσεται σχετική πράξη
εξόφλησης αυτού. Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου/κτίσµατος
υπό ανέγερση ή διαµόρφωση, µε υποχρέωση του πωλητή να το
παραδώσει πλήρως αποπερατωµένο σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, είναι δυνατή, πριν τη σύνταξη
του πρωτοκόλλου παραλαβής, η πληρωµή µέρους του τιµήµατος
µε τµηµατικές προκαταβολές, αναλόγως των σταδίων αποπερά-
τωσης του κτίσµατος, µε την προσκόµιση εκ µέρους του πωλητή
ισόποσων εγγυητικών επιστολών αναγνωρισµένου πιστωτικού
ιδρύµατος.

3. Από την παραλαβή του ακινήτου κατά την προηγουµένη
παράγραφο, το Ν.Π.Δ.Δ. φέρει τον κίνδυνο της τυχαίας κατα-
στροφής ή χειροτερεύσεως αυτού.»

Άρθρο 37
Καταργούµενες διατάξεις

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4182/2013
(Α’185) καταργείται.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.
4182/2013 καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙ-

ΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 38
Υπολογισµός τελών κυκλοφορίας µε βάση 

την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια µέθοδο µέτρησης εκποµ-
πών ρύπων CO2 - Τροποποίηση  του άρθρου 20  του ν.

2948/2001 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242) επέρ-
χονται οι εξής τροποποιήσεις:

Α. Πριν από τον πίνακα της υποπερ. β) της περ. Α’ της παρ. 1
προστίθεται τίτλος «Πίνακας Ι».

Β. Μετά την υποπερ. β) της περ. Α’ της παρ. 1, προστίθενται
υποπερ. β.1) και β.2) ως εξής:

«β.1) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για επιβατικά αυ-
τοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φορά σε κράτος - µέλος της
Ε.Ε./ΕΟΧ, από 1.11.2010 µέχρι την 31.12.2020, µε βάση τις εκ-
ποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµε-
τρο), σύµφωνα µε τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New
European Driving Cycle) όπως αναγράφονται στην άδεια του
οχήµατος, και µόνον εφόσον οι τιµές αυτές συµφωνούν µε αυτές
που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ή άλλο δι-
καιολογητικό που προσκοµίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες
υπολογισµού τελών ταξινόµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
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στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001, Α’ 265). Σε περίπτωση που οι τιµές δεν συµφω-
νούν, λαµβάνονται υπόψη οι τιµές ρύπων που αναγράφονται στο
Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που
προσκοµίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισµός
γίνεται σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι της υποπερ. β’.

β.2)  Για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φορά
σε κράτος - µέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1η.1.2021 κι εφεξής, µε
βάση τις τιµές εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια
CO2 ανά χιλιόµετρο), σύµφωνα µε την Παγκοσµίως Εναρµονι-
σµένη Διαδικασία Δοκιµής Ελαφρών Οχηµάτων (Worldwide Light
Test Procedure), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος,
και µόνον εφόσον οι τιµές αυτές συµφωνούν µε αυτές που ανα-
γράφονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ή άλλο δικαιολογη-
τικό που προσκοµίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες
υπολογισµού τελών ταξινόµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιµές δεν συµφωνούν, λαµ-
βάνονται υπόψη οι τιµές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστο-
ποιητικό Συµµόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που
προσκοµίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισµός
γίνεται µε βάση τον Πίνακα ΙΙ.

Γ. Πριν τον πίνακα της υποπερ.  β) της περ. Β’ της παρ. 1 προ-
στίθεται τίτλος «Πίνακας ΙΙΙ»

Δ. Μετά την υποπερ. β) της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 20,
προστίθενται υποπερ.  β.1) και β.2) ως εξής:

«β.1) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για επιβατικά αυ-
τοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φορά σε κράτος µέλος της
Ε.Ε./ΕΟΧ, από την 1η.11.2010 µέχρι την 31.12.2020, µε βάση τις
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CO2 ανά χιλιόµε-
τρο), σύµφωνα µε τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New
European Driving Cycle), όπως αναγράφονται στην άδεια του
οχήµατος, και µόνον εφόσον οι τιµές αυτές συµφωνούν µε αυτές
που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ή άλλο δι-
καιολογητικό που προσκοµίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες
υπολογισµού τελών ταξινόµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιµές δεν συµφωνούν, λαµ-
βάνονται υπόψη οι τιµές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστο-
ποιητικό Συµµόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που
προσκοµίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισµός
γίνεται σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙΙ της υποπερ. β’.

β.2) Για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φορά
σε κράτος - µέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1η.1.2021 και εφεξής,
µε βάση τις τιµές εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια
CO2 ανά χιλιόµετρο) σύµφωνα µε την Παγκοσµίως Εναρµονι-
σµένη Διαδικασία Δοκιµής Ελαφρών Οχηµάτων (Worldwide Light
Test Procedure), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος,
και µόνον εφόσον οι τιµές αυτές συµφωνούν µε αυτές που ανα-
γράφονται στο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ή άλλο δικαιολογη-

τικό που προσκοµίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογι-
σµού τελών ταξινόµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/
2001). Σε περίπτωση που οι τιµές δεν συµφωνούν λαµβάνονται
υπόψη οι τιµές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συµ-
µόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκοµίσθηκε στο
τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τον
ΠΙΝΑΚΑ IV.

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ.  2 του άρθρου 20 του
ν. 2948/2001 αντικαθίσταται  και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:

«2.α) Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης
οχήµατα, για τις δίκυκλες τρίκυκλες µοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρή-
σης, καθώς και για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ρυµουλκού-
µενα, ηµιρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα) είναι αδιαίρετα και
οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διά-
στηµα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήµατα αυτά θε-
ωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν
τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’ 82) για ολόκληρο το έτος.

β) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα λοιπά οχήµατα, µε εξαί-
ρεση τα οχήµατα που περιγράφονται στις περ. Ε’ και Π’ της παρ.
1, περιορίζονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον τα οχή-
µατα αυτά δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ηµερολογιακό εξά-
µηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ηµερολογιακό
εξάµηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ηµερολο-
γιακό εξάµηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ηµερολογιακό
εξάµηνο.

γ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και
το τυχόν πρόστιµο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτή-
τες.»

3. Στο  άρθρο 20 του ν. 2948/2001, όπου αναφέρονται οι φρά-
σεις «… στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ…» και «…στη
Χώρα µας ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ…», αντικαθίστανται µε τη
φράση «…σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ».

Άρθρο 39
Υπολογισµός τέλους ταξινόµησης µε βάση την ευρωπαϊκή

και την παγκόσµια µέθοδο µέτρησης εκποµπών ρύπων CO2
- Τροποποίηση του άρθρου 121  του ν. 2960/2001

1. Στο άρθρο 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίστανται οι
παρ. 3 και 8, προστίθεται νέα παρ. 3Α, και το άρθρο 121 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 121
Τέλος ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων 

ιδιωτικής χρήσης

1. Επιβατικά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης 87.03 της
Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (Κανονισµός ΕΟΚ 2658/1987 του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 ΕΕ I της 7.9.1987), υποβάλ-
λονται σε τέλος ταξινόµησης επί της φορολογητέας αξίας, όπως
αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 126 του ν. 2960/2001
και το άρθρο 4 του ν. 1573/1985 (Α’ 201).
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2. α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της παρ. 1 ορί-
ζονται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα προοδευτικής φορο-
λόγησης:

Για την επιλογή των ως άνω συντελεστών, για µεταχειρισµένα
επιβατικά αυτοκίνητα, λαµβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία
του άρθρου 126, πριν από τις µειώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο αυτό.

β) Για αυτοκίνητα οχήµατα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 168/2013 (Ε.Ε.) και
της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002
(E.E. L 124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδια-
γραφές του Κανονισµού 168/2013 (Ε.Ε.) ή της Οδηγίας 2002/
51/Ε.Κ. ή µεταγενέστερης, οι συντελεστές τέλους ταξινόµησης
ορίζονται ως ακολούθως:

Το άρθρο 26 του ν. 1959/1991 (Α’ 123) και η υπ’ αριθµ.
Β.27660/712/10.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλ-
λοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και Μεταφορών και
Επικοινωνιών (Β’ 519), εφαρµόζονται και για τα πετρελαιοκίνητα
οχήµατα αυτής της περίπτωσης.

3. α) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία ταξινο-
µούνται για πρώτη φορά σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης έως την 31η.12.2020, των οποίων η εκπεµπόµενη µάζα
διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασµένος κύκλος) σύµφωνα
µε τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving
Cycle) είναι:

αα) µικρότερη ή ίση των εκατό (100) γρ./χλµ, οι συντελεστές
του τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 µειώνονται κατά
5%,

αβ) µεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) και µικρότερη από ή
ίση µε εκατόν σαράντα (140) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους
ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά δέκα τοις
εκατό (10%),

αγ) µεγαλύτερη από εκατόν σαράντα (140) και µικρότερη από
ή ίση µε εκατόν εξήντα (160) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους
ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά είκοσι τοις
εκατό (20%),

αδ) µεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) και µικρότερη από ή
ίση µε εκατόν ογδόντα (180) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους
ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά τριάντα τοις

εκατό (30%),
αε) µεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα (180) και µικρότερη από

ή ίση µε διακόσια (200) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξι-
νόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά σαράντα τοις
εκατό (40%),

αστ) µεγαλύτερη από διακόσια (200) και µικρότερη από ή ίση
µε διακόσια πενήντα (250) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους
ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εξήντα τοις
εκατό (60%),

αζ) µεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) γρ./χλµ, οι συντε-
λεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνον-
ται κατά εκατό τοις εκατό (100%).

β) Για επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία ταξινοµούνται
για πρώτη φορά, σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
την 1η.1.2021 και εφεξής, των οποίων η εκπεµπόµενη µάζα διο-
ξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασµένος κύκλος), σύµφωνα µε
την Παγκοσµίως Εναρµονισµένη Διαδικασία Δοκιµής Ελαφρών
Οχηµάτων (Worldwide Light Test Procedure), είναι:

βα) µικρότερη ή ίση των εκατό τριάντα (130) γρ./χλµ, οι συν-
τελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 µειώνον-
ται κατά 5%,

ββ) µεγαλύτερη από εκατόν πενήντα έξι (156) και µικρότερη
από ή ίση µε εκατόν ογδόντα δύο (182) γρ./χλµ, οι συντελεστές
του τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά
δέκα τοις εκατό (10%),

βγ) µεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα δύο (182) και µικρότερη
από ή ίση µε διακόσια οκτώ  (208) γρ./χλµ, οι συντελεστές του
τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εί-
κοσι τοις εκατό (20%),

βδ) µεγαλύτερη από διακόσια οκτώ (208) και µικρότερη από ή
ίση µε διακόσια τριάντα τέσσερα (234) γρ./χλµ, οι συντελεστές
του τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά
τριάντα τοις εκατό (30%),

βε) µεγαλύτερη από διακόσια τριάντα τέσσερα (234) και µι-
κρότερη από ή ίση µε διακόσια εξήντα (260) γρ./χλµ, οι συντελε-
στές του τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται
κατά σαράντα τοις εκατό (40%),

βστ) µεγαλύτερη από διακόσια εξήντα (260) και µικρότερη από
ή ίση µε τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ./χλµ, οι συντελεστές του
τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά
εξήντα τοις εκατό (60%),

βζ) µεγαλύτερη από τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ./χλµ, οι
συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυ-
ξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%).

3.A. Ως εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2, συν-
δυασµένος κύκλος, λαµβάνεται υπόψη, για τα υβριδικά ηλε-
κτρικά επιβατικά αυτοκίνητα εξωτερικής φόρτισης, η σταθµι-
σµένη, σε συνδυασµένο κύκλο, τιµή της εκπεµπόµενης µάζας
διοξειδίου του άνθρακα -CO2 και για τα επιβατικά αυτοκίνητα δι-
πλής τροφοδοσίας, βενζίνης-αερίου ή πετρελαίου-αερίου, η τιµή,
σε συνδυασµένο κύκλο, της εκπεµπόµενης µάζας διοξειδίου του
άνθρακα -CO2 του αερίου καυσίµου.

4. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία:
α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκποµπών

EURO 6 µε τελευταία ηµεροµηνία ταξινόµησης ως προς την
πρώτη ταξινόµηση έως και 31.8.2018, όπως αυτά ορίζονται
στους Κανονισµούς 715/2007 (ΕΚ) και 692/2008 (ΕΕ) ή 2017/1151
(ΕΕ) ή µεταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών ή τις προδια-
γραφές του Κανονισµού 595/2009 (ΕΚ) Euro VI, µε τελευταία
ηµεροµηνία ταξινόµησης ως προς την πρώτη ταξινόµηση έως και
31.8.2019 οι συντελεστές της περ. α’ της παρ. 2 προσαυξάνονται
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),

β) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκποµπών
EURO 6 και 5 b, µε τελευταία ηµεροµηνία ταξινόµησης ως προς
την πρώτη ταξινόµηση έως και 31.8.2015, όπως αυτά ορίζονται
στους Κανονισµούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή µεταγενέ-
στερους τροποποιητικούς αυτών ή τις προδιαγραφές των σειρών
Β2 ή C (EEV) των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V, οι
συντελεστές της περ. α’ της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσο-
στό εκατό τοις εκατό (100%),

γ) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκποµπών
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EURO 6a και EURO 5a, µε τελευταία ηµεροµηνία ταξινόµησης
ως προς την πρώτη ταξινόµηση έως και 31.12.2012, όπως αυτά
ορίζονται στους Κανονισµούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή µε-
ταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών ή τις προδιαγραφές της
Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραµµή (φάση) Β Euro 4, ή τις προδιαγραφές
της σειράς Β1 των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro IV που
πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69
ΕΚ γραµµή (φάση) Α Euro 3, της Οδηγίας 94/12 ΕΚ, Euro 2, της
Οδηγίας 91/441 ΕΟΚ Euro 1 ή τις προδιαγραφές των Οδηγιών
1999/96/ΕΚ, 2005/55/ΕΚ, φάση Α Euro III, 91/542/ΕΟΚ φάση Β
Euro II, 91/542/ΕΟΚ φάση Α Euro I, οι συντελεστές της περ. α’
της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό
(200%.), 

δ) δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκποµπών (Euro) συµβα-
τικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκποµ-
πές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές της περ. α) της παρ.
2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%), µε
επιπλέον εφαρµογή επί αυτών της προσαύξησης της περ. ζ) της
παρ. 3,

ε) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονι-
σµού 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51 ΕΚ, οι συντελεστές
της περ. α) της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%).

5. Τα υβριδικά µηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά
προσδιορίζονται από την Οδηγία 2007/46/ ΕΚ, όπως ισχύει, και
ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσ-
διορίζονται από τον Κανονισµό 692/2008, όπως ισχύει, µε εκπεµ-
πόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα µεγαλύτερη από ή ίση µε
πενήντα ένα (51) γρ./χλµ., απαλλάσσονται από το πενήντα τοις
εκατό (50%) του προβλεπόµενου από το άρθρο αυτό τέλους τα-
ξινόµησης. Τα υβριδικά αυτοκίνητα του προηγούµενου εδαφίου
µε εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα µικρότερη ή ίση
µε πενήντα (50) γρ./χλµ. απαλλάσσονται από το εβδοµήντα πέντε
(75%) του προβλεπόµενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού
τέλους ταξινόµησης. Τα αµιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως
αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισµό 692/2008, δεν υπόκειν-
ται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του παρόντος τέλους
ταξινόµησης.

6. Τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα της Δασµολογικής Κλάσης
Δ.Κ. 8703 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (Σ.Ο.), απαλλάσ-
σονται από το εβδοµήντα πέντε (75%) του προβλεπόµενου από
τις διατάξεις του παρόντος τέλους ταξινόµησης.

7. Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της Δασµολογικής
Κλάσης Δ.Κ. 87.03 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, τα οποία
είχαν ταξινοµηθεί και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, εφόσον µετα-
φέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην
ηµεδαπή µέσα σε διάστηµα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους
από τα µητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών, µε σκοπό να επαναταξινοµηθούν και να τεθούν εκ νέου
σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόµενο από τις
διατάξεις του παρόντος τέλος ταξινόµησης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρ-
µογή της παρούσας.

8. Για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές τέλους
ταξινόµησης των παρ. 2, 3 και 4, η διαπίστωση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκποµ-
πών ρύπων («Euro»), τις προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ κα-
τασκευής το όχηµα, πραγµατοποιείται από την αρµόδια
τελωνειακή αρχή µε βάση την έγκριση τύπου που προσκοµίζεται
σε αυτήν ή το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και το αντί-
στοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης του οχήµατος.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων µεταξύ του
πιστοποιητικού συµµόρφωσης του οχήµατος και της αντίστοιχης
έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η
υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόµησης γίνε-
ται µε βάση τις αναγραφόµενες εκποµπές διοξειδίου του άν-
θρακα και το αναγραφόµενο στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης
πρότυπο εκποµπών ρύπων που πληροί εκ κατασκευής το όχηµα.

Προκειµένου για µεταχειρισµένα οχήµατα, απαιτείται η προ-

σκόµιση και της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας αυτών που
είχαν λάβει στην ξένη χώρα.

Στις ειδικές περιπτώσεις οχηµάτων που δεν διαθέτουν τα δι-
καιολογητικά έγγραφα του πρώτου εδαφίου, για την υπαγωγή
του οχήµατος στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόµησης,
καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, οι δια-
δικασίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκοµίζονται
στην αρµόδια τελωνειακή αρχή για τον χαρακτηρισµό του οχή-
µατος ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τη διαπίστωση των
προδιαγραφών της οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που
αυτό πληροί εκ κατασκευής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Άρθρο 40
Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήµατος από 

µισθωτή εργασία και επιχειρηµατική δραστηριότητα που
προκύπτει στην ηµεδαπή, φυσικών προσώπων που µεταφέ-
ρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Προσθήκη

άρθρου 5Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.
4172/2013)

1. Μετά το άρθρο 5B του ν. 4172/2013 (A’167) προστίθεται νέο
άρθρο 5Γ ως εξής:

«Άρθρο 5Γ’
Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήµατος 

από µισθωτή εργασία και επιχειρηµατική δραστηριότητα που
προκύπτει στην ηµεδαπή, φυσικών προσώπων που µεταφέρουν

τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

1. Ο φορολογούµενος, φυσικό πρόσωπο, που µεταφέρει τη
φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται σε φορολόγηση,
όπως ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδηµα από µισθωτή εργα-
σία που αποκτά στην Ελλάδα κατά την έννοια της περ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγού-
µενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη µεταφορά της φο-
ρολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,

β) µεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος µέλος
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος µε το οποίο είναι σε ισχύ συµ-
φωνία διοικητικής συνεργασίας στον τοµέα της φορολογίας µε
την Ελλάδα,

γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής
σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12, που ασκείται
είτε σε ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα είτε σε µό-
νιµη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και

δ) δηλώνει ότι θα παραµείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για µία
διετία.

2. Εφόσον η αίτηση του φορολογούµενου σύµφωνα µε τη δια-
δικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 γίνει δεκτή, το φυσικό πρό-
σωπο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήµατος και από την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για το πενήντα τοις
εκατό (50%) του εισοδήµατός του από µισθωτή εργασία που
αποκτά στην Ελλάδα µέσα στο φορολογικό έτος, επιφυλασσο-
µένων των παρ. 60 και 61 του άρθρου 72. Για την υποβολή της
δήλωσης και την καταβολή του φόρου του φυσικού προσώπου
έχει εφαρµογή το άρθρο 67. 

3. Η αίτηση µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την
υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται στη Φορο-
λογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός του έτους ανά-
ληψης της υπηρεσίας του σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 1 και
όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού.

Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της αίτησης η Φο-
ρολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, µε
την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρο-
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µής ή µη των προϋποθέσεων της παρ. 1. 
Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο

οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του µέχρι την υπο-
βολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενηµερώνει τις
φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά µε τη µεταφορά
της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουµένου, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας,
όπως αυτές ισχύουν. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρµογή για τα εισοδή-
µατα του φορολογικού έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση
του φυσικού προσώπου σύµφωνα µε την παρ. 3 και λήγει µετά
το πέρας επτά (7) συνολικά φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις
διατάξεις του παρόντος δεν δύναται να παραταθεί πέραν των
επτά (7) φορολογικών ετών. 

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του πα-
ρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν πληροί τις προ-
ϋποθέσεις των περ. γ’ και δ’ της παρ. 1, παύει να υπάγεται στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου από το οικείο φορολογικό έτος
και εφεξής φορολογείται για το σύνολο του εισοδήµατός του
από µισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα.

6. Οι παρ. 1 έως και 6 εφαρµόζονται αποκλειστικά για την πλή-
ρωση νέων θέσεων εργασίας.

7. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρµόζονται ανάλογα και για τα φυσικά
πρόσωπα που µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην
Ελλάδα, µε σκοπό να ασκήσουν ατοµική επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδή-
µατός τους από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν
στην Ελλάδα µέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον
φόρο εισοδήµατος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Η αίτηση µε-
ταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις δια-
τάξεις του παρόντος υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από
το φυσικό πρόσωπο εντός του φορολογικού έτους έναρξης των
εργασιών του στην Ελλάδα και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου  του
έτους αυτού. 

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται
η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συµπερι-
λαµβανοµένης της µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρ-
µόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της
αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, τα δι-
καιολογητικά για την απόδειξη συνδροµής των προϋποθέσεων
του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα ή λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»

2. Στο άρθρο 33 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα περ. ι’ ως
εξής:

«ι) Προκειµένου για φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις δια-
τάξεις του άρθρου 5Γ’, για το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής
δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατι-
κού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.»

3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παρ. 62 ως
εξής:

«62. Οι διατάξεις του άρθρου 5Γ’ έχουν εφαρµογή για τα φο-
ρολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και
µετά.» 

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41
Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της Ανώνυµης
Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) µε συµβάσεις ερ-
γασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής
προσλήψεων που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) µετά
από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αµοιβών. Οι
προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, η
οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.), εκδίδεται

από τα αρµόδια όργανα της εταιρείας µετά από έλεγχο του Ανω-
τάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά την
παρ. 3 και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, µε την οποία κα-
θορίζονται ενδεικτικά:

α) Ο αριθµός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο
του προσωπικού που θα προσληφθεί.

β) Τα απαιτούµενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή
έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

γ) Τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους.
δ) Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο

τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.
ε) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος

υποβολής τους.
στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συµ-

περιλαµβανοµένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης
των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια όργανα, η διαδικασία ελέγ-
χου νοµιµότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της
διαδικασίας.

ζ) Το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκη-
σής της και το όργανο εξέτασής της.

2. Οι προβλέψεις της προκήρυξης καθορίζονται κατά παρέκ-
κλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς έγκριση από την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), τηρουµένων των αρχών της
διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας.

3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει
ή τροποποιεί αυτήν µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, τεκµαίρεται η σύµ-
φωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π..

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριµελή του-
λάχιστον Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κα-
τάταξης, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά
των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση µόνο για λόγους νοµιµότη-
τας εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την
εποµένη της καταχώρησης αυτών στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΑ
Α.Ε.. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, η
οποία συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ.. Η Επιτροπή Ενστά-
σεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορ-
ριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός
δέκα (10) ηµερών από την κατάρτισή του. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού
ελέγξει τη νοµιµότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και
απορριπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες κυρώνει αυτόν
και τον επιστρέφει στην ΕΛΤΑ Α.Ε.. Αν παρέλθει άπρακτη η προ-
θεσµία των είκοσι (20) ηµερών, τεκµαίρεται η έγκριση από το
Α.Σ.Ε.Π. του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.

5. Οι συµβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύµφωνα
µε το παρόν, διέπονται από τις κείµενες διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόµε-
νου στον ιδιωτικό τοµέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης,
κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρη-
σιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή από τον Γενικό Κανονισµό
Προσωπικού ΕΛΤΑ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συµ-
φωνία, ρύθµιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νε-
οπροσλαµβανοµένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις
των αποδοχών, τα επιδόµατα και λοιπές παροχές, καθώς και
τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συµ-
βάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαµβανοµένων που
συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύµφωνα µε
τις παρ. 1 έως 4, µπορούν να καταγγέλλονται σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της εργατικής νοµοθεσίας.

6. Στην ΕΛΤΑ Α.Ε. δεν εφαρµόζεται οποιαδήποτε γενική ή ει-
δική διάταξη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή
του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού ΕΛΤΑ ή οποιασδήποτε
άλλης επιχειρησιακής συµφωνίας ή ρύθµισης, κατά το µέρος
που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που διέπονται από τις δια-
τάξεις του παρόντος.

7. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στην ΕΛΤΑ Α.Ε. εξαιρείται
από τις ρυθµίσεις των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν.
3833/2010 (Α’ 40), της περ. 1 της παρ. 20 και των παρ. 21 και 22
του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), των παρ. 8, 9 και
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10 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), της παρ. 10 του άρ-
θρου 1 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και της παρ. 20 του άρθρου 14
του ν. 2266/1994 (Α’ 218).

Άρθρο 42
Προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου

1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Γενικών Διευθυντών γίνεται
κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης µε απόφαση του Διευθύνοντος
Συµβούλου της Ανώνυµης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδροµεία
(ΕΛΤΑ Α.Ε.) µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µέχρι τριετούς
διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης άπαξ µέχρι ισόχρονου δια-
στήµατος. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών των
στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση µετά από εισή-
γηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αµοιβών. Με απόφαση του
Διευθύνοντος Συµβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης,
η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συµβά-
σεων. Στη διαδικασία δύναται να συµµετέχει προσωπικό της εται-
ρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης
της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της πα-
ρούσας δεν διατηρούνται µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απο-
χώρηση του στελέχους από τη θέση. Με τη διαδικασία της
παρούσας δύναται να καλύπτεται και ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) επί του συνόλου των προβλεπόµενων θέσεων Διευθυντών. 

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, οι προσλήψεις προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της ΕΛΤΑ Α.Ε. για την
κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών γίνεται µε
απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου της ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η διάρ-
κεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12)
µηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συµ-
βάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καµία προειδοποίηση ή
διατύπωση και χωρίς αποζηµίωση. Παράταση ή σύναψη νέας
σύµβασης κατά το αυτό ηµερολογιακό έτος ή µετατροπή σε σύµ-
βαση αορίστου χρόνου, είναι άκυρες.

3. Στην ΕΛΤΑ Α.Ε. παύει να ισχύει και να εφαρµόζεται κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού,
κατά το µέρος που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που διέπον-
ται από τις διατάξεις του παρόντος µέρους.

Άρθρο 43
Επιτροπή Προσλήψεων και Αµοιβών

1. Στην Ανώνυµη Εταιρεία Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.)
συστήνεται Επιτροπή Προσλήψεων και Αµοιβών, η οποία συγ-
κροτείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). Η Επι-
τροπή αποτελείται από τρία (3) µη εκτελεστικά µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας. Η θητεία των µελών
της Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί µία φορά,
παύει δε µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας
του µέλους Δ.Σ..

2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έκδοση απόφασης προς

έγκριση από τη Γ.Σ. για τον καθορισµό της πολιτικής προσλή-
ψεων προσωπικού αορίστου χρόνου της εταιρείας στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού της Προγράµµατος,

β) η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έκδοση απόφασης προς
έγκριση από τη Γ.Σ. για τον καθορισµό της διαδικασίας πρόσλη-
ψης και των αµοιβών των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυν-
τών σύµφωνα µε την παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου,

γ) η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έκδοση απόφασης προς
έγκριση από τη Γ.Σ. για την πολιτική αποδοχών των Γενικών Δι-
ευθυντών και των Διευθυντών σύµφωνα µε την παρ. 1 του προ-
ηγούµενου άρθρου σε συνδυασµό µε τα άρθρα 110 -112 του ν.
4548/2018 (Α’ 104),

δ) η εποπτεία της τήρησης των πολιτικών προσλήψεων και
αποδοχών και η σύνταξη κατ’ έτος έκθεσης ελέγχου, η οποία
υποβάλλεται στη Γ.Σ..

3. Η Επιτροπή κατά την εκτέλεση του έργου της οφείλει να
τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της
αµεροληψίας. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες διορισµού

είναι αδιάβλητες και ότι οι αµοιβές και παροχές αφενός είναι ανά-
λογες µε τα καθήκοντα και τις ευθύνες των στελεχών και αφετέ-
ρου συνδέονται µε την αξιολόγηση της απόδοσής τους.

4. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας καθορίζεται ο Κανονι-
σµός Λειτουργίας της Επιτροπής, µε τον οποίο ρυθµίζονται εν-
δεικτικά θέµατα συγκρότησης, καθεστώτος των µελών, ασυµβι-
βάστων και κωλυµάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων
και λήψης αποφάσεων.

Άρθρο 44
Προγράµµατα εθελουσίας εξόδου προσωπικού

Στην Ανώνυµη Εταιρεία Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) και
στη θυγατρική της εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», δύ-
ναται να εφαρµόζονται, µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβου-
λίου της αντίστοιχης εταιρείας, στοχευµένα προγράµµατα
εθελουσίας εξόδου του προσωπικού, µε βάση καθορισµένα κρι-
τήρια, ιδίως για συγκεκριµένες κατηγορίες ή ειδικότητες ή για
συγκεκριµένες υπηρεσιακές µονάδες και µε χρηµατοδότηση της
εταιρείας. Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος του οικονοµικού κινήτρου
που καταβάλλεται για την οικειοθελή αποχώρηση του προσωπι-
κού, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, την οικονοµική κατά-
σταση της εταιρείας, το πλήθος των ωφελουµένων και τα
ιδιαίτερα στοιχεία της προς έξοδο κατηγορίας εργαζοµένων.

Άρθρο 45
Μεταφορά προσωπικού εντός Οµίλου

1. Το προσωπικό της Ανώνυµης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρο-
µεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) και της θυγατρικής της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ Α.Ε.», δύναται να µεταφέρεται από και προς την ΕΛΤΑ Α.Ε.
ή από και προς τη θυγατρική, σε κενές οργανικές θέσεις αντί-
στοιχης ή παρεµφερούς κατηγορίας ή ειδικότητας µε αυτήν στην
οποία ανήκει ο µεταφερόµενος, µε βάση τα τυπικά προσόντα που
κατέχει, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι ή οι νόµιµοι αναπληρωτές των
εταιρειών της παρ. 1 αποστέλλουν εκατέρωθεν τα αιτήµατά τους
µε τις ανάγκες για κάλυψη θέσεων µε µεταφορά προσωπικού, τα
οποία συνοδεύονται από έκθεση αναφορικά µε το προσωπικό
που υπηρετεί σε αυτές, τις εκτιµώµενες αποχωρήσεις λόγω συν-
ταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.
Τα αιτήµατα αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για
την κατηγορία ή ειδικότητα που αφορά το αίτηµα, καθώς και το
σύνολο των κενών θέσεων στην ζητούµενη κατηγορία ή ειδικό-
τητα.

3. Η διαδικασία της µεταφοράς εκκινεί µε την έκδοση πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Διευθύνοντα Σύµ-
βουλο ή τον νόµιµο αναπληρωτή της εταιρείας υποδοχής προς
το προσωπικό του Οµίλου «ΕΛΤΑ Α.Ε.». Η εταιρεία προέλευσης
κοινοποιεί την πρόσκληση στο προσωπικό της. Η διαδικασία ολο-
κληρώνεται µε την έκδοση απόφασης µεταφοράς από τον Διευ-
θύνοντα Σύµβουλο ή τον νόµιµο αναπληρωτή της εταιρείας
υποδοχής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στην
εταιρεία προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, ιδίως εάν η διαδικασία
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποβεί άγονη, η εται-
ρεία προέλευσης διατηρεί το δικαίωµα µεταφοράς προσωπικού,
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µε απόφαση του Διευ-
θύνοντος Συµβούλου. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί
από την εταιρεία προέλευσης, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα
δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή. Ο Διευθύνων Σύµβουλος
ή ο νόµιµος αναπληρωτής της εταιρείας προέλευσης διατηρεί
τη διακριτική ευχέρεια µη αποδοχής της αίτησης του υπαλλήλου
για µεταφορά στην άλλη εταιρεία, κατόπιν αιτιολογηµένης από-
φασης, για λόγους επιχειρησιακούς.

4. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου της ΕΛΤΑ Α.Ε.,
ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρµογής
του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την
αίτηση µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

5. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών µεταφοράς προσωπι-
κού µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου, και για χρονικό διάστηµα
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που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, ο Διευθύνων Σύµβουλος
ή ο νόµιµος αναπληρωτής των εταιρειών αποφασίζουν, κατόπιν
σχετικής συµφωνίας, τη µεταφορά προσωπικού µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, από τη µία εταιρεία του Οµίλου στην άλλη.

Άρθρο 46
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού 

εντός του Οµίλου

1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των δύο προηγού-
µενων άρθρων, για το πλεονάζον προσωπικό, δηλαδή τον αριθµό
των εργαζοµένων της Ανώνυµης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρο-
µεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) που, κατά το Διοικητικό της Συµβούλιο (Δ.Σ.),
υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών
και αντικειµένων της, εφαρµόζεται άπαξ η διαδικασία των παρ. 2
και 3.

2. Το Δ.Σ. προσδιορίζει τον αριθµό του πλεονάζοντος προσω-
πικού και των κενών οργανικών θέσεων ανά περιφερειακή ενό-
τητα και ανά ειδικότητα ή κλάδο ή έργο στην ΕΛΤΑ Α.Ε. και
καθορίζει τα κριτήρια µεταφοράς, εφόσον για την ίδια κενή ορ-
γανική θέση εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι εργαζόµενοι.
Η ΕΛΤΑ Α.Ε. καταρτίζει κατάλογο πλεονάζοντος προσωπικού ανά
περιφερειακή ενότητα και ανά ειδικότητα ή κλάδο ή έργο στον
οποίο εντάσσονται οι έχοντες τη µεγαλύτερη προϋπηρεσία στην
εταιρεία κατά φθίνουσα σειρά. Το πλεονάζον προσωπικό µετα-
κινείται στις κενές οργανικές θέσεις µε απόφαση του Διευθύνον-
τος Συµβούλου, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, εφόσον
πληροί τα προσόντα της θέσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κλά-
δου ή έργου. 

3. Η διαδικασία µεταφοράς ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30)
ηµερών από την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. σύµφωνα µε την
παρ. 2. 

Άρθρο 47
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο Δηµόσιο

1. Το πλεονάζον τακτικό προσωπικό που δεν δύναται να µετα-
κινηθεί σε κενή οργανική θέση εντός της Ανώνυµης Εταιρείας
Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.), σύµφωνα µε το προηγού-
µενο άρθρο, δύναται να µεταφέρεται σε Φορείς Υποδοχής, µε
την ίδια σχέση εργασίας, εντός δώδεκα (12) µηνών από την έκ-
δοση της κοινής απόφασης της παρ. 5, σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία του παρόντος άρθρου. Ως Φορείς Υποδοχής νοούνται
φορείς ή νοµικά πρόσωπα του Δηµοσίου, οι ανεξάρτητες αρχές,
ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού και οι επιχειρήσεις αυτών, καθώς
και εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α’ 314), στις οποίες το Δηµόσιο
κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, την πλειοψηφία του µετοχικού κεφα-
λαίου κατά τον χρόνο διενέργειας της µεταφοράς.

2. Η µεταφορά του προσωπικού της παρ. 1 γίνεται µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών,
Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργείου σε κενή ή συνιστώµενη µε την απόφαση
µεταφοράς θέση συναφούς ή παρεµφερούς κλάδου ή ειδικότη-
τας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο εργαζόµενος
κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στην
οποία µεταφέρεται. Εφόσον ο εργαζόµενος συναινεί, η µετα-
φορά του µπορεί να γίνει και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας.
Η προσωποπαγής θέση καταργείται µε την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

3. Οι µεταφερόµενοι κατατάσσονται σε βαθµό και µισθολογικό
κλιµάκιο ανάλογα µε τον χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει
διανυθεί στον φορέα προέλευσης µε τα τυπικά προσόντα της κα-
τηγορίας στην οποία µεταφέρονται. Όποιος µεταφέρεται σε κα-
τώτερη κατηγορία κατατάσσεται στον βαθµό και το µισθολογικό
κλιµάκιο της νέας κατηγορίας µε βάση τον συνολικό χρόνο υπη-
ρεσίας του. Η µεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να δια-
τηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών. 

4.  Οι µεταφερόµενοι που δεν παρουσιάζονται για ανάληψη
υπηρεσίας στον Φορέα Υποδοχής µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέ-
ρες από τη δηµοσίευση της πράξης µεταφοράς στην Εφηµερίδα

της Κυβερνήσεως θεωρείται ότι δεν αποδέχονται τη µεταφορά
τους.

5.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται η διαδικασία του πα-
ρόντος, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση µεταφο-
ράς, τα κριτήρια της µεταφοράς, καθώς και κάθε αναγκαία
οργανωτική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 48
Πολιτική προµηθειών

1. Η ανάθεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρε-
σιών στην Ανώνυµη Εταιρεία Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.),
άνω και κάτω των χρηµατικών ορίων του άρθρου 235 του ν.
4412/2016 (Α’ 147) για τις δηµόσιες συµβάσεις, γίνεται σύµφωνα
µε τον Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών της εται-
ρείας, κατά παρέκκλιση από την κείµενη νοµοθεσία για την ανά-
θεση και την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. O ανωτέρω
Κανονισµός καταρτίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου (Δ.Σ.) της ΕΛΤΑ Α.Ε. εντός τεσσάρων (4) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικώς, στην περίπτωση που µε
τον Κανονισµό ρυθµίζεται η ανάθεση των συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών άνω των ανωτέρω ορίων, ο Κανονι-
σµός εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι την κατάρτιση
του Κανονισµού, το ΔΣ δύναται να αποφασίζει για τον τρόπο και
τη διαδικασία ανάθεσης των συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών κάτω των χρηµατικών ορίων. Μέχρι την έκδοση της
κοινής απόφασης του τρίτου εδαφίου, η ΕΛΤΑ Α.Ε., ως προς τις
συµβάσεις δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών άνω των
ορίων, εφαρµόζει τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση, το σύστηµα έννοµης προστασίας του Βι-
βλίου ΙV του ν. 4412/2016, εφαρµόζεται στις συµβάσεις που ανα-
θέτει η ΕΛΤΑ Α.Ε. και βάσει του ως άνω Κανονισµού Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών. Η ισχύς της παρούσας εκκινεί από
τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά την παρ. 2. 

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται
εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Επι-
τροπή Ελέγχου που λειτουργεί στην ΕΛΤΑ Α.Ε. προστίθενται δύο
(2) µέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων µε αποδε-
δειγµένη εµπειρία στον τοµέα των συµβάσεων έργων, προµη-
θειών και υπηρεσιών, και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά
την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α’ 136) και του άρ-
θρου 99 του ν. 4548/2018 (Α’ 104). Η θητεία των µελών είναι τριε-
τής και δύναται να ανανεωθεί µία φορά, ως προς δε τα µέλη ΔΣ,
η θητεία παύει µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιό-
τητας του µέλους ΔΣ της ΕΛΤΑ Α.Ε..

3. Έργο της Επιτροπής, πέραν των οριζοµένων στον Κανονι-
σµό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, είναι:

α) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του
Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών σε δειγµατολη-
πτική βάση.

β) Η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το ΔΣ σχετικά µε την
απόδοση της λειτουργίας ανάθεσης συµβάσεων έργων, προµη-
θειών και υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει συγκεκριµένων δει-
κτών, µε σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας, τη
µείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της λειτουργίας
προµηθειών µε την εταιρική στρατηγική.

γ) Η εισήγηση προς το ΔΣ για τροποποιήσεις του Κανονισµού
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, και εν γένει για µέτρα βελ-
τίωσης της απόδοσης της λειτουργίας Προµηθειών της εται-
ρείας.

Για την εκτέλεση του έργου της τα µέλη της Επιτροπής έχουν
δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, εγγρά-
φων ή στοιχείων της εταιρείας.

4. Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας εγκρίνεται ο Κανονι-
σµός Λειτουργίας της Επιτροπής, µε τον οποίο ρυθµίζονται εν-
δεικτικά θέµατα συγκρότησης, καθεστώτος των µελών, ασυµβι-
βάστων και κωλυµάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων
και λήψης αποφάσεων. 
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Άρθρο 49
Αναλογική εφαρµογή στη θυγατρική εταιρεία 

της ΕΛΤΑ Α.Ε.

Οι διατάξεις του παρόντος µέρους εφαρµόζονται αναλογικά
και στη θυγατρική εταιρεία της ΕΛΤΑ Α.Ε., «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ Α.Ε.».

Άρθρο 50
Περί χρηµατοδοτήσεως της παροχής καθολικής 

υπηρεσίας - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012

1. Το άρθρο 8 του ν. 4053/2012 (Α’ 44) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Χρηµατοδότηση καθολικής υπηρεσίας

1. Το επαληθευµένο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων
και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) καθαρό κόστος παροχής της καθο-
λικής υπηρεσίας, εφόσον αποτελεί άδικη οικονοµική επιβάρυνση
σύµφωνα µε το Μέρος Β’ του Παραρτήµατος Ι, αποζηµιώνεται
στο σύνολό του από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Στο ανωτέρω
ποσό αποζηµίωσης συνυπολογίζονται τα ποσά, ύψους δεκαπέντε
εκατοµµυρίων (15.000.000,00) ευρώ, που έχουν καταβληθεί από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό στον Φορέα Παροχής Καθολικής
Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), κατά τα έτη 2013 - 2021, ως προκαταβολή
έναντι του συνόλου του κατ’ έτους επαληθευµένου από την
Ε.Ε.Τ.Τ. κόστους για την παροχή καθολικής υπηρεσίας.

2. Ο Φ.Π.Κ.Υ. δύναται να συνεχίσει να λαµβάνει, κατόπιν αιτή-
µατός του προς τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ακόµα
και πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. προκατα-
βολή, έως δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000,00) ευρώ. Ο
ΦΠΚΥ δικαιούται την ως άνω προκαταβολή, εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ.
προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονοµικών στοιχείων πα-
ροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, κατά το πρώτο
τρίµηνο του τρέχοντος έτους, σε συνδυασµό µε το ετήσιο κα-
θαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
των προηγούµενων πέντε (5) επαληθευµένων ετών, ότι το σχε-
τικό κόστος θα υπερβεί για το τρέχον έτος το αιτούµενο ποσό.
Εάν το αίτηµα υποβληθεί πριν την παρέλευση του πρώτου τρι-
µήνου του έτους, τότε η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει υπόψη της για την
πρόβλεψη τα κοστολογικά - οικονοµικά στοιχεία παροχής της κα-
θολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας του προηγούµενου έτους.

3. Τα ποσά των παρ. 1 και 2 καταβάλλονται απευθείας στον
Φ.Κ.Π.Υ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το ύψος των προς κατα-
βολή ποσών, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής τους, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια. 

4 Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών πέραν των υποχρεώσεων
της καθολικής υπηρεσίας, όπως η διανοµή συντάξεων και χρη-
µατικών ενταλµάτων, δύναται να χρηµατοδοτείται σύµφωνα µε
τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

5. Η σύµβαση ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και του ΦΠΚΥ που υπο-
γράφηκε στις 19.4.2017 ισχύει αναδροµικά από την ηµεροµηνία
λήξης της προηγούµενης, ήτοι από τις 19.4.2015.».

2. Στην τελευταία παράγραφο του Μέρους Β’ του Παραρτή-
µατος Ι του ν. 4053/2012 διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, στην τε-
λευταία παράγραφο του Μέρους Γ’ του Παραρτήµατος Ι του ν.
4053/2012 διαγράφεται η φράση: «ή/και θα επιµερίζεται στους
φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή/και των χρηστών»
και το Παράρτηµα Ι του ν. 4053/2012 διαµορφώνεται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπολογισµός καθαρού κόστους 

της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας

Μέρος Α’: Προσδιορισµός Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρε-

σίας
Η κατά το άρθρο 6 καθολική ταχυδροµική υπηρεσία περιλαµ-

βάνει ενιαίες τιµές τουλάχιστον ανά συγκεκριµένη γεωγραφική
περιοχή. Επίσης, δύναται να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα
εξής:

1. περισσότερες ηµέρες διανοµής από τις προβλεπόµενες στο
άρθρο 6,

2. ελάχιστο αριθµό προσιτών σηµείων πρόσβασης, και
3. παροχή ορισµένων δωρεάν υπηρεσιών για άτοµα τυφλά ή

µε σοβαρά προβλήµατα όρασης.
Μέρος Β’: Υπολογισµός καθαρού κόστους
Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής τα-

χυδροµικής υπηρεσίας είναι κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο
για τη λειτουργία της παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρε-
σίας.

Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής τα-
χυδροµικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του
καθαρού κόστους της λειτουργίας του φορέα παροχής καθολι-
κής ταχυδροµικής υπηρεσίας του άρθρου 6 µε υποχρεώσεις πα-
ροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και του κόστους
λειτουργίας του ίδιου φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρε-
σίας.

Κατά τον υπολογισµό συνεκτιµώνται όλα τα άλλα σχετικά
στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων άυλων οφελών και
οφελών της αγοράς που αποκοµίζει φορέας παροχής ταχυδρο-
µικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας, του δικαιώµατος για εύλογα κέρδη και
των κινήτρων της αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος.

Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίµηση των
στοιχείων κόστους τα οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθο-
ρισµένος φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας,
εάν δεν ήταν επιφορτισµένος µε την υποχρέωση παροχής καθο-
λικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.

Κατά τον υπολογισµό του καθαρού κόστους θα πρέπει να συ-
νεκτιµώνται τα άυλα οφέλη του φορέα παροχής καθολικής τα-
χυδροµικής υπηρεσίας.

Ο υπολογισµός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από:
i) στοιχεία των καθορισµένων υπηρεσιών οι οποίες µπορούν

να παρέχονται µόνο µε ζηµία ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµ-
πίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα.

Η κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαµβάνει στοιχεία
υπηρεσιών όπως οι οριζόµενες στο Μέρος Α’,

ii) ειδικούς χρήστες ή οµάδες χρηστών που µπορούν να εξυ-
πηρετούνται µόνο µε ζηµία ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµ-
πίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα, λόγω του κόστους
παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων
και ενδεχοµένων ενιαίων τιµών.

Ο υπολογισµός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των
υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας διενεργείται
χωριστά, ώστε να µην υπολογίζονται διπλά ενδεχόµενα άµεσα ή
έµµεσα οφέλη και στοιχεία κόστους.

Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής τα-
χυδροµικής υπηρεσίας για οποιονδήποτε καθορισµένο φορέα
παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως
άθροισµα του καθαρού κόστους που προκύπτει από τις επί µέ-
ρους συνιστώσες των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη ενδεχόµενων άυλων οφελών.
Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην
Ε.Ε.Τ.Τ..

Ο φορέας ή οι φορείς παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπη-
ρεσίας οφείλουν να συνεργαστούν κατά την επαλήθευση του κα-
θαρού κόστους.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει τον υπολογισµό του καθαρού κόστους που
υποβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρε-
σίας και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης.

Το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας αποτελεί «άδικη οι-
κονοµική επιβάρυνση», όταν υπερβαίνει ποσοστό 1% των εσόδων
του Φ.Π.Κ.Υ. από την παροχή καθολικών υπηρεσιών. Αν η
Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι το επαληθευµένο καθαρό κόστος απο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3233



τελεί άδικη οικονοµική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος
αυτό αποζηµιώνεται στο σύνολό του. Αν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει
ότι το επαληθευµένο καθαρό κόστος δεν αποτελεί άδικη οικονο-
µική επιβάρυνση, αυτό επιβαρύνει αποκλειστικά τον Φ.Π.Κ.Υ..

Μέρος Γ’: Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας

Η κάλυψη ή η χρηµατοδότηση οποιωνδήποτε στοιχείων καθα-
ρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπη-
ρεσίας µπορεί να συνεπάγεται την αποζηµίωση του ή των
καθορισµένων φορέων παροχής του άρθρου 6 για τις προσφε-
ρόµενες υπηρεσίες που παρέχουν από µη εµπορικές συνθήκες.

Η αποζηµίωση για το καθαρό κόστος θα προέρχεται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η αν-
τικειµενικότητα, η διαφάνεια, η αµεροληψία και η αναλογικότητα
και θα προκαλούνται οι ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον αν-
ταγωνισµό και στη ζήτηση των χρηστών.»

Άρθρο 51
Σύσταση και λειτουργία

Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας Δωρεών (e-Δωρεές)

1. α) Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Συντονι-
σµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ηλεκτρονική Πλατφόρµα
Δωρεών (e-Δωρεές), η οποία αναρτάται και λειτουργεί ως ψη-
φιακή δηµόσια υπηρεσία µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020
(Α’184). Η συνολική διαχείριση, παραγωγική λειτουργία, καθώς
και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρµας και
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που προβλέπονται στο πρώτο εδά-
φιο ανήκουν στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Συντο-
νισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σε συνεργασία µε τη
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοί-
κησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού, ανατίθεται η τήρηση, λει-
τουργία και ενηµέρωση της πλατφόρµας, σε µέχρι δύο (2) υπαλ-
λήλους της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, κατηγορίας ΠΕ
κλάδου Πληροφορικής ή Διοικητικού. 

Για τη λειτουργία και τις εγγραφές της πλατφόρµας, συντάσ-
σεται και υποβάλλεται ετησίως από τη Γενική Γραµµατεία Συν-
τονισµού στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής,
Έκθεση Απολογισµού Πεπραγµένων, σύνοψη της οποίας αναρ-
τάται στην οικεία ιστοσελίδα και είναι προσβάσιµη σε οποιονδή-
ποτε ενδιαφερόµενο. Η Έκθεση Απολογισµού υποβάλλεται στις
31 Δεκεµβρίου κάθε έτους, αρχής γενοµένης από το έτος 2021. 

β) Σκοπός της πλατφόρµας είναι µέσω της δυνατότητας αξιο-
ποίησης ενός εύχρηστου, διαφανούς και σύγχρονου πληροφο-
ριακού συστήµατος: 

βα) η καταχώριση και η δηµοσιοποίηση των δράσεων και λει-
τουργικών αναγκών του Δηµοσίου και των εποπτευοµένων από
αυτό Ν.Π.Δ.Δ., 

ββ) ο εκσυγχρονισµός και η απλούστευση της διαδικασίας
υποβολής αιτηµάτων προς το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. για την
κάλυψη, µέσω δωρεών, των αναγκών και δράσεων των τελευ-
ταίων, οι οποίες καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτή και δηµο-
σιοποιούνται µέσω της πλατφόρµας, καθώς και 

βγ) η διασφάλιση της διαφάνειας στον τοµέα των υπέρ του Δη-
µοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. δωρεών, καθώς και των αντίστοιχων δω-
ρητών. 

γ) Το πληροφοριακό σύστηµα της πλατφόρµας τίθεται αρχικά
σε δοκιµαστική λειτουργία έναν (1) µήνα µετά από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών.
Η λήξη της δοκιµαστικής λειτουργίας διαπιστώνεται µε κοινή
απόφαση των Γενικών Γραµµατέων Συντονισµού της Προεδρίας
της Κυβέρνησης και Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Δι-
οίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από την
ηµεροµηνία λήξης της δοκιµαστικής λειτουργίας της πλατφόρ-
µας αρχίζουν η παραγωγική λειτουργία αυτής, η υποχρέωση
ηλεκτρονικής καταχώρισης σε αυτήν των στοιχείων που προβλέ-
πονται στις παρ. 2 και 3, καθώς και η υποχρέωση ηλεκτρονικής
υποβολής αιτηµάτων σύστασης δωρεών υπέρ του Δηµοσίου και
των εποπτευόµενων Ν.Π.Δ.Δ. από κάθε ενδιαφερόµενο µέσω της

πλατφόρµας. 
Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρ-

µας, καταχωρίζονται στην πλατφόρµα και όλες οι υπέρ του Δη-
µοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. δωρεές που έχουν συντελεστεί κατά το
χρονικό διάστηµα από την 1η Ιουλίου 2019 και µέχρι την έναρξη
λειτουργίας της πλατφόρµας, συµπεριλαµβανοµένων και των
δωρεών για την αντιµετώπιση αναγκών λόγω της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19. 

δ) Η πλατφόρµα διαλειτουργεί, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε το υποσύστηµα
Κοινωφελών Περιουσιών του πληροφοριακού συστήµατος Ψη-
φιακών Υπηρεσιών Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδο-
τηµάτων (Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ) της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.
4182/2013 (Α’185). Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστη-
µάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού της
Προεδρίας της Κυβέρνησης και τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών αναπτύσσει τις ανα-
γκαίες διαδικτυακές υπηρεσίες για τη διαλειτουργικότητα µεταξύ
της πλατφόρµας και του πληροφοριακού συστήµατος
Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.. 

2. Στην πλατφόρµα, η οποία ενηµερώνεται και επικαιροποιείται
σε καθηµερινή βάση, καταχωρίζονται υποχρεωτικά, ανά Υπουρ-
γείο:

α) οι ανάγκες του οικείου Υπουργείου και των εποπτευοµένων
από αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ιδίως
αυτές που αφορούν προµήθειες αγαθών, παροχή υπηρεσιών,
εκτέλεση έργων, καθώς και οι δράσεις τους που συνεπάγονται
την κάλυψη τέτοιων αναγκών. 

β) Οι δωρεές που συστήνονται για την κάλυψη των αναγκών
της περ. α’, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και ειδικότερα αν
είναι εκκρεµείς, αν έχουν µαταιωθεί ή αν έχουν ολοκληρωθεί, η
απόφαση αποδοχής των δωρεών αυτών από το αρµόδιο όργανο,
καθώς και τα στοιχεία των δωρητών. 

γ) Οι δωρεές του Μητρώου Δωρεών που προβλέπονται στην
παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013. 

Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφα-
σης της περ. β’ της παρ. 6 για την επέκταση του δικαιώµατος
πρόσβασης της πλατφόρµας και σε φυσικά πρόσωπα, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 4, το Μητρώο Δωρεών της παρ. 4 του
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 καταργείται και όλες οι δωρεές εν
ζωή κινητών, καθώς και οι δωρεές που συνίστανται σε παροχή
υπηρεσιών υπέρ του Δηµοσίου, οι οποίες γίνονται αποδεκτές µε
απόφαση του καθ’ ύλη αρµόδιου οργάνου, και προορίζονται για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών που ανήκουν
στην οργανωτική δοµή του αντίστοιχου Υπουργείου και η αξία
τους εκτιµάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες
(40.000) ευρώ, καταχωρίζονται υποχρεωτικά στην πλατφόρµα.
Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της πλατφόρµας δεν επηρεάζει τη
λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 12 του ν. 4182/2013.

3. Η πλατφόρµα περιλαµβάνει:
α) Το Ευρετήριο Δράσεων ανά υπουργείο, στο οποίο καταχω-

ρίζονται ηλεκτρονικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες της παρ. 5, οι
δράσεις και οι ανάγκες κάθε υπουργείου, καθώς και των επο-
πτευοµένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ.. Στο Ευρετήριο Δράσεων κατα-
χωρίζονται υποχρεωτικά οι πληροφορίες που αφορούν στην
περιγραφή του αντικειµένου κάθε επιµέρους δράσης ή ανάγκης
ανά Υπουργείο, το ιστορικό κάθε δράσης ή ανάγκης, πληροφο-
ρίες για τη δωρεά µε την οποία καλύφθηκε η συγκεκριµένη
δράση ή ανάγκη, καθώς και τα στοιχεία του Δωρητή. 

β) Το Ευρετήριο Δηµόσιας Διοίκησης, στο οποίο καταχωρίζον-
ται όλα τα Υπουργεία, τα στοιχεία των υπαλλήλων στους οποίους
έχει ανατεθεί η διαχείριση και λειτουργία της πλατφόρµας σε
κάθε υπουργείο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των χρη-
στών της πλατφόρµας µε τους υπαλλήλους αυτούς. 

γ) Το Ευρετήριο Δωρεών, στο οποίο ευρετηριάζονται κατά
Υπουργείο, Δράση, Δωρεά και Δωρητή, και καταχωρίζονται οι
δωρεές προς το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., µαζί µε πληροφορίες
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σχετικά µε το ύψος κάθε δωρεάς και τη δράση ή την ειδικότερη
ανάγκη που καλύφθηκε µε αυτήν, τα στοιχεία του δωρητή, καθώς
και στοιχεία για το στάδιο της διαδικασίας της δωρεάς από τα
οποία προκύπτει αν έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα για την κά-
λυψη της δράσης και από ποιόν, αν έχει γίνει αποδεκτή η δωρεά,
καθώς και τον αριθµό της απόφασης για την αποδοχή της,
καθώς και πληροφόρηση σχετικά µε το αν η δωρεά έχει παρα-
µείνει ανενεργή ή έχει µαταιωθεί, προκειµένου να είναι δυνατή η
προσέλκυση άλλων ενδιαφεροµένων για την κάλυψη της συγκε-
κριµένης ανάγκης. 

δ) Το Ευρετήριο Δωρητών, στο οποίο καταχωρίζονται και ευ-
ρετηριάζονται µε αλφαβητική σειρά, όσοι έχουν προβεί σε δω-
ρεές προς το Δηµόσιο και εποπτευόµενα από αυτό νοµικά πρό-
σωπα δηµοσίου δικαίου, η επωνυµία, η έδρα τους, καθώς και τα
στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρονται στην πα-
ρούσα, καθώς και η οργάνωση της αναζήτησης των σχετικών
πληροφοριών πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των εθνικών
και ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

4. α) Οι χρήστες της πλατφόρµας αποκτούν πρόσβαση στις
υπηρεσίες της, ύστερα από προηγούµενη αυθεντικοποίηση, µε
χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, στην έννοια των
χρηστών περιλαµβάνονται νοµικά πρόσωπα όπως ιδίως εται-
ρείες, κοινωφελή ιδρύµατα και νοµικές οντότητες εν γένει,
καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν αποδεδειγµένα µε
την ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου των ανωτέρω νοµικών
προσώπων. 

Με την απόφαση της περ. β’ της παρ. 6 µπορεί να επεκτείνεται
η εφαρµογή της πλατφόρµας στις Ανεξάρτητες Αρχές και στις
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και να καθορίζονται οι διαχειριστές
της, καθώς και να επεκτείνεται το δικαίωµα πρόσβασης στην
πλατφόρµα και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία µέχρι την έκδοση
της απόφασης αυτής µπορούν να ενηµερώνονται µέσω της
εφαρµογής αυτής µόνο για το περιεχόµενο της απολογιστικής
έκθεσης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της περ. α’ της
παρ. 1, καθώς και για τυχόν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις
υπέρ του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. δωρεές που δηµοσιοποι-
ούνται µέσω της ιστοσελίδας και είναι προσβάσιµα σε όλους. 

β) Από την ηµεροµηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της πλατφόρµας, τα αιτήµατα των χρηστών µε σκοπό την κά-
λυψη των δράσεων και αναγκών των υπουργείων και των
Ν.Π.Δ.Δ. που προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 2, υποβάλλον-
ται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας. Μέσω της
πλατφόρµας µπορεί να υποβάλλονται από τους χρήστες της και
αιτήµατα ή προσφορές και για τη µέσω δωρεάς κάλυψη δρά-
σεων και αναγκών των υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν είναι
καταχωρισµένες σε αυτήν. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της
περ. β’ της παρ. 6, για την επέκταση του δικαιώµατος πρόσβασης
στην πλατφόρµα και σε φυσικά πρόσωπα, τα αιτήµατα δωρεών
σε υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ. από φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Αρµόδιος για τη διαχείριση, την τήρηση και λειτουργία της
πλατφόρµας σε κάθε υπουργείο ορίζεται ο υπηρεσιακός Γραµ-
µατέας αυτού, ο οποίος µπορεί να αναθέτει σε µέχρι δύο (2)
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής ή Διοικητι-
κού, την καθηµερινή ενηµέρωση αυτής. Η ενηµέρωση συνίσταται
στην αρχική καταχώριση στην πλατφόρµα και σε κάθε µεταγε-
νέστερη πρόσθετη καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή υφιστά-
µενων καταχωρίσεων που αφορούν τις υπέρ των υπουργείων και
των εποπτευοµένων από αυτά Ν.Π.Δ.Δ. δωρεές, τα στοιχεία των
αντίστοιχων δωρητών και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία, σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3. 

6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν
στην τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τε-
χνική διαχείριση και την εν γένει λειτουργία και δηµοσιότητα της
πλατφόρµας, τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση πα-

ρατεταµένης αδυναµίας πρόσβασης σε αυτήν ή παρατεταµένης
αδυναµίας αποθήκευσης δεδοµένων για τεχνικούς λόγους, τη
συνεργασία των υπηρεσιών τήρησης της πλατφόρµας µε άλλες
υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση,
τον έλεγχο και τον συσχετισµό στοιχείων, εγγράφων και εν γένει
πληροφοριών που αφορούν όσα υποχρεωτικά καταχωρίζονται
στην πλατφόρµα αυτή, τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες µε-
ταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων και κάθε αναγκαία τεχνική
ή άλλη λεπτοµέρεια. 

β) Με όµοια απόφαση, µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος τή-
ρησης της πλατφόρµας, τα καταχωριστέα στοιχεία των υπέρ του
Δηµοσίου δωρεών, καθώς και τα καταχωριστέα στοιχεία των Δω-
ρητών, οι καταχωριστέες διοικητικές πράξεις, και να ρυθµίζεται
το δικαίωµα κάθε ενδιαφεροµένου να αποκτά, ύστερα από ηλε-
κτρονική αίτησή του προς την αρµόδια Υπηρεσία διαχείρισης της
πλατφόρµας, δικαίωµα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία της
και αυτοδύναµης ανάκτησης των αποθηκευµένων σε αυτήν δε-
δοµένων. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται και οι προϋποθέ-
σεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωµα αυτό κατά τρόπον
σύµφωνο µε τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για την προ-
στασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα, η διαδικασία ελέγχου της συνδροµής των
προϋποθέσεων αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 52
Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείριση Υγειονοµικών 

Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εµπόριο

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, συστή-
νεται και λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Υγει-
ονοµικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εµπόριο
(Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.), µε την ονοµασία «Εξαγωγές Ζώων, Τροφίµων
Ζωικής προέλευσης και Ζωικών Υποπροϊόντων», µέσω της Ενι-
αίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Το
Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E. έχει ως σκοπό την ψηφιακή έκδοση των κτηνια-
τρικών πιστοποιητικών εξαγωγής σε τρίτες χώρες. 

2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι αρ-
µόδιο για τη δηµιουργία, οργάνωση, τήρηση και ενηµέρωση του
Π.Σ.Δ.Κ.Υ.Ε.Ε.. Ειδικότερα: 

α) οι Διευθύνσεις Υγείας των Ζώων και Κτηνιατρικής Δηµόσιας
Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι αρµόδιες για την επε-
ξεργασία και διαχείριση των δεδοµένων, σε συνεργασία µε τις
Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής των περιφε-
ρειακών ενοτήτων της Χώρας και

β) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι
αρµόδια για την υλοποίηση, αναβάθµιση, τροποποίηση και συν-
τήρηση του Πληροφοριακού Συστήµατος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι λε-
πτοµέρειες λειτουργίας και εφαρµογής του Π.Σ.Δ.Κ.Υ.Ε.Ε., η
διαδικασία για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για έγκριση
του προς εξαγωγή φορτίου και για την ψηφιακή έκδοση των κτη-
νιατρικών πιστοποιητικών εξαγωγής σε τρίτες χώρες, οι οικείες
υποχρεώσεις των εµπόρων - εξαγωγέων ζώων, τροφίµων ζωικής
προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων, ο κατάλογος των ενταγ-
µένων στο Π.Σ.Δ.Κ.Υ.Ε.Ε. κτηνιατρικών πιστοποιητικών για εξα-
γωγές σε τρίτες χώρες, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή
ειδικότερο θέµα. Η αίτηση για την έκδοση των κτηνιατρικών πι-
στοποιητικών εξαγωγής υποβάλλεται αποκλειστικά µέσω του
Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.. Τα σχετικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά εξαγωγής
εκδίδονται αποκλειστικώς µέσω του Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E..

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 3235



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Άρθρο 53
Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των

οφειλετών σε ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής 
για βεβαιωµένες οφειλές - Αντικατάσταση 

του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

Το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’207) αντικαθίσταται ως
εξής: 

«Άρθρο 291
Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία 

του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθµίσεις των άρθρων 
1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 

του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017

Οφειλέτες µε οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθµί-
σεων τµηµατικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί
αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύµφωνα µε την
από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 30.3.2020
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
2 του ν. 4690/2020 (Α’104) και τον ν. 4690/2020, οι οποίοι απώ-
λεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος Μαρτίου 2020
έως και Νοεµβρίου 2020 ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σύµ-
φωνα µε: α) τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), β) τα άρθρα
98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και γ) τον ν. 4469/2017 (Α’ 62),
δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθµισης µε τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόµενη οφειλή και
για τον εναποµείναντα αριθµό δόσεων της ρύθµισης κατόπιν αί-
τησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθµιση συντελείται
µε την καταβολή της δόσης του µηνός Δεκεµβρίου 2020, η οποία
πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
του ίδιου µήνα. Η καταληκτική ηµεροµηνία της αναβιώσασας
ρύθµισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν
ανεξόφλητες την ηµέρα της αναβίωσης.»

Άρθρο 54
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την 

επιστροφή του ηµίσεος ποσού 
της µείωσης των µισθωµάτων - Αντικατάσταση 

του άρθρου 13 του ν. 4690/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), εφόσον εισέπραξαν µειωµένο µίσθωµα κατά
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν,
κατόπιν συµφωνίας, µειωµένο µίσθωµα κατά τουλάχιστον
τριάντα τοις εκατό (30%), σύµφωνα µε διατάξεις στο πλαίσιο αν-
τιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν
δικαίωµα έκπτωσης ποσού ίσου µε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των µισθωµάτων των
µηνών αυτών λογιζοµένων πριν την ως άνω µείωση, από οφειλές
µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής προς τη φορολογική
αρχή από τις 31.7.2020 και µετά, πλην των οφειλών από ρυθµί-
σεις ή διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλ-
λοδαπού δηµοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον µήνα Νοέµ-
βριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν µειωµένο µίσθωµα κατά σα-
ράντα τοις εκατό (40%), σύµφωνα µε διατάξεις στο πλαίσιο της
αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί
της έκπτωσης του προηγούµενου εδαφίου καταβάλλεται στον
τραπεζικό λογαριασµό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή
πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό
ίσο µε το ήµισυ της µείωσης των µισθωµάτων των µηνών αυτών

σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για
δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση µέτρων αντιµετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-
0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονο-
µικών. 

β.  Το ποσό της περ. α’ που καταβάλλεται στους λογαρια-
σµούς των δικαιούχων, δεν εµπίπτει σε καµία κατηγορία εισοδή-
µατος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή
άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν.
4172/2013, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δη-
µοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής
ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βε-
βαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νοµικά
πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστω-
τικά ιδρύµατα.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισή-
γηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδι-
κότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των
στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος.» 

Άρθρο 55
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο 
για τις ενισχύσεις που αφορούν προµήθεια 

θερµαντικών σωµάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης

Για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων αντιµε-
τώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και
πάντως όχι πέραν της 30ης.4.2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται
στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για
την προµήθεια θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού χώρου δεν
υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κρά-
τηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’
167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου
ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδι-
κής διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαι-
ωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύ-
µατα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται
από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή τους στις δράσεις
και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 56
Παράταση αναστολής εφαρµογής των υποχρεώσεων των

συµβολαιογράφων για τις δηλώσεις µεταβιβάσεων ακινήτων
των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 - 

Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14  του ν. 4652/2020 

Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 (Α’ 9) αντικαθίσταται
ως εξής:

«2. Αναστέλλεται µέχρι την 30η.6.2021 η εφαρµογή των άρ-
θρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 (Α’201), µε εξαίρεση τη διά-
ταξη της Ενότητας Β’ του άρθρου 48. Με απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) µπορεί να
προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας
µεταβίβασης ακινήτων, κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών
και κερδών από τυχερά παίγνια, να καθορίζονται ο τρόπος, το
περιεχόµενο και ο χρόνος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 57
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος για µισθωτή 
εργασία αλλοδαπών αξιωµατικών και πληρωµάτων, 

φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής για διεθνείς πλόες 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προ-
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στίθεται νέα περ. ια’ ως εξής:
«ια) Το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν αλλο-

δαποί αξιωµατικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωµα, οι οποίοι
είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εµπορικού
Ναυτικού µε ελληνική σηµαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά
διεθνείς πλόες.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/
2013 καταργείται. 

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 προ-
στίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οµοίως, απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το
εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιω-
µατικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωµα, οι οποίοι είναι φορο-
λογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εµπορικού Ναυτικού
µε ελληνική σηµαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς
πλόες.» 

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/
2013 αντικαθίσταται και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι
αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας
ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα (1) έτος
στον ίδιο εργοδότη ή µε σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου
χρόνου, οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του Εµπορικού
Ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά πλοία, µε εξαί-
ρεση τους αλλοδαπούς αξιωµατικούς και το αλλοδαπό κατώτερο
πλήρωµα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που
υπηρετούν σε πλοία του Εµπορικού Ναυτικού µε ελληνική ση-
µαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες, καθώς και
µε εξαίρεση τα εισοδήµατα των προσώπων που παρουσιάζουν
αναπηρίες κάθε µορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό
(80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες
ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται
κατά την καταβολή και υπολογίζεται µε συντελεστή µετά από
προηγούµενη αναγωγή του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµερο-
µισθίου ή της αµοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο κα-
θαρό εισόδηµα που ορίζεται στην παρ. 3. Για την απόδοση των
ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 60.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ Φ.Π.Α. 

Άρθρο 58
Προκαταβολή επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης σε

επαγγελµατίες αλιείς, κατοίκους µικρών 
και αποµακρυσµένων νησιών - Τροποποίηση 

του άρθρου 78 του ν. 2960/2001

Στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται παρ. 4Α
ως εξής:

«4Α. Σε αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίµων σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ.
1, κατοίκους µικρών και αποµακρυσµένων νησιών όπου δεν υφί-
σταται φορολογική αποθήκη καυσίµων ναυτιλίας, παρέχεται δυ-
νατότητα προκαταβολής της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίµων
που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίµων κινητήρων
για τις ανάγκες τους. 

Η δυνατότητα προκαταβολής της δικαιούµενης, σύµφωνα µε
την περ. β’ της παρ. 1, επιστροφής ισχύει και για νοµικά πρό-
σωπα, καθώς και για οποιαδήποτε νοµική οντότητα µε αντικεί-
µενο την επαγγελµατική αλιεία, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι
µέτοχοι ή εταίροι είναι κάτοικοι µικρών και αποµακρυσµένων νη-
σιών.

Η προκαταβολή της παρούσας είναι ακατάσχετη και δεν συµ-
ψηφίζεται µε βεβαιωµένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση
και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες και τα
ασφαλιστικά ταµεία. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται

ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται
τα νησιά που υπάγονται στη ρύθµιση της παρούσας, τα κριτήρια
για τον προσδιορισµό του ύψους της προκαταβολής, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.»  

Άρθρο 59
Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επι-

βαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα

Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (Α’
265), παρέχεται πίστωση στους εγκεκριµένους αποθηκευτές,
όπως ορίζονται στην περ. α’ του άρθρου 55 του ν. 2960/2001 για
τις Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολο-
γιών που υποβάλλονται µέχρι και τη δεκάτη ενάτη (19η) ηµέρα
εκάστου µηνός, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέµε-
νης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης,
που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α’ έως και ιε’
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, τα οποία εξέρχονται
του καθεστώτος αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι
οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις, µε την επιφύλαξη της
παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόµου. Το σύνολο των οφειλό-
µενων επιβαρύνσεων, εισπράττεται έως και την εικοστή (20η)
ηµέρα του ιδίου µήνα υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης και λοιπών φορολογιών. Για την εφαρµογή του προ-
ηγούµενου εδαφίου, κατατίθεται εγγύηση είτε χρηµατική, είτε
τραπεζική, είτε ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Σε περίπτωση µη εµ-
πρόθεσµης καταβολής του συνόλου της οφειλής, αυτή εισπράτ-
τεται µε ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης του προηγούµενου
εδαφίου υπέρ του Δηµοσίου. 

Άρθρο 60
Πρόστιµο για περιπτώσεις διαφυγής 

δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων ποσού έως πενήντα
ευρώ -  Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 147 

του ν. 2960/2001

Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως τροποποιείται
από το άρθρο 21 του παρόντος σχεδίου νόµου, προστίθεται παρ.
12, ως εξής:

«12. Πράξη η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη στέρηση από το
Δηµόσιο δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υγρών καυ-
σίµων, τα οποία εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και που δεν υπερβαίνουν
συνολικά τα πενήντα (50) ευρώ, χαρακτηρίζεται ως απλή τελω-
νειακή παράβαση και τιµωρείται µε πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο
των διαφυγουσών επιβαρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να είναι
κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.»

Άρθρο 61
Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης - Βάση υπολογισµού 
και συντελεστές φόρου - Βεβαίωση και είσπραξη 

του φόρου - Αντικατάσταση 
του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001

Το άρθρο 53Α του ν. 2960/2001 (Α’265) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 53Α
Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης-Βάση υπολογισµού 

και συντελεστές φόρου-Βεβαίωση
και είσπραξη του φόρου

1. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόµενα από τρί-
τες χώρες, προερχόµενα από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή εγχωρίως παραγόµενα προϊόντα, ως ακολού-
θως:

α) Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρο-
νικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασµένης Ονοµατολογίας
85437070 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια
µίας χρήσης που προορίζονται να ενσωµατωθούν σε συσκευές
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ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στους κωδι-
κούς Σ.Ο. 38249956 και 38249957. Οι συσκευές ηλεκτρονικού
τσιγάρου του κωδικού Σ.Ο. 85437070 δεν υπόκεινται σε Φόρο
Κατανάλωσης, εφόσον αποτελούνται µόνο από την εξωτερική
συσκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται µέσω
αυτής.

β) Στον καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και
0901 22 00.

γ) Στον µη καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 11 00
και 0901 12 00.

δ) Στα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ
του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, σε υγρή ή στερεή µορφή, εκτός
από εκείνα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα παρα-
σκευάσµατα διατροφής.

ε) Στα παρασκευάσµατα µε βάση τα εκχυλίσµατα, αποστάγ-
µατα ή συµπυκνώµατα του καφέ ή µε βάση τον καφέ των κωδι-
κών Σ.Ο. 2101 12 92 και 2101 12 98.

στ) Στο µείγµα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερµαι-
νόµενο προϊόν καπνού.

2. Οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης που επιβάλλονται στα
προϊόντα της παρ. 1 ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για τα προϊόντα της περ. α’, δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστό-
λιτρο (ml) προϊόντος.

β) Για τα προϊόντα της περ. β’, τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού
βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.

γ) Για τα προϊόντα της περ. γ’, δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού
βάρους.

δ) Για τα προϊόντα της περ. δ’, τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό κα-
θαρού βάρους  που περιέχεται στο τελικό προϊόν.

ε) Για τα προϊόντα της περ. ε’, τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό κα-
θαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν. 

στ) Για τα προϊόντα της περ. στ’, εκατόν πενήντα έξι ευρώ και
εβδοµήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους
µείγµατος καπνού του προϊόντος.  

3. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου:
α) ως «ηλεκτρονικό τσιγάρο» ορίζεται το προϊόν, το οποίο µπο-

ρεί να χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση ατµού µε επιστόµιο ή
στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένου του πε-
ριέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο.
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα µπορούν να είναι είτε επαναπληρώσιµα
µέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και δοχείου είτε επαναπληρώ-
σιµα µε περιέκτες µίας χρήσης.

β) Ως «περιέκτης επαναπλήρωσης» ορίζεται το δοχείο που πε-
ριέχει υγρό, το οποίο µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για να επα-
ναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο.

γ) Ως «παραγωγή καφέ», δεν νοείται η φρύξη (καβούρντισµα),
η άλεση και η συσκευασία του τελικού προϊόντος.

δ) Ως «εγκεκριµένος αποθηκευτής προϊόντων φόρου κατανά-
λωσης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραλαµβάνει, κατέ-
χει ή αποστέλλει κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του
υποκείµενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τελούν σε
καθεστώς φορολογικής αποθήκης.

ε) Ως «ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού»: το βιοµηχα-
νοποιηµένο προϊόν, το οποίο περιέχει καπνό και παράγει αερό-
λυµα µέσω διαδικασίας θέρµανσης και όχι καύσης.

4. Τα προϊόντα της παρ. 1 τα οποία παράγονται εγχωρίως ή
παραλαµβάνονται από άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. στο εσωτερικό
της Χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύ-
θερη κυκλοφορία, δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογι-
κής αποθήκης και για το χρονικό διάστηµα που παραµένουν στο
καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κα-
τανάλωσης και του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 25 του κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248).

5. Το άρθρο 56, αναφορικά µε το απαιτητό του φόρου κατά
τον χρόνο θέσης σε ανάλωση και το άρθρο 109 αναφορικά µε τη
διαδικασία και τις διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του
φόρου εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και στα προϊόντα του παρόν-
τος άρθρου.

Το άρθρο 65 εφαρµόζεται και για τα υγρά αναπλήρωσης ηλε-
κτρονικού τσιγάρου, τα προϊόντα καφέ ή µε βάση τον καφέ και
το µείγµα καπνού για το ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού

της παρ. 1, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής. Η κατα-
στροφή των προϊόντων διενεργείται κατόπιν αίτησης του ενδια-
φερόµενου προσώπου, από την επιτροπή του άρθρου 37, µε την
εξαίρεση του ηλεκτρικά θερµαινόµενου προϊόντος καπνού, η κα-
ταστροφή του οποίου διενεργείται από την επιτροπή του άρθρου
105.

Τα άρθρα 102, 105, 106 και 108 εφαρµόζονται αναλόγως και
για το µείγµα καπνού για ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού
της περ. στ’ της παρ. 1.

5α. Τα προϊόντα των περ.  α’,β’, δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1, που
αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία µεταφέρει στη
Χώρα αυτοπροσώπως από άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή τρίτη
χώρα, απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης. Για να προσ-
διοριστεί κατά πόσο τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια
χρήση, λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές τα εξής του-
λάχιστον στοιχεία:

α) η εµπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των
προϊόντων,

β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα µε την πε-
ρίπτωση, ο χρησιµοποιούµενος τρόπος µεταφοράς,

γ) κάθε έγγραφο σχετικό µε τα προϊόντα,
δ) η φύση των προϊόντων,
ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως αποδεικτικό

στοιχείο, ορίζεται για τα προϊόντα της περ. α’ της παρ. 1 το πο-
σοτικό όριο των είκοσι (20) χιλιοστόλιτρων (ml) υγρών αναπλή-
ρωσης που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα,  για τα
προϊόντα της περ. στ) της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των δεκα-
τριών (13) γραµµαρίων µείγµατος καπνού που περιέχεται στο
ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού και για τα προϊόντα καφέ
των περ. β’, δ’ και ε’ της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των τριών (3)
κιλών.

6. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατανάλωσης που επι-
βάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1, στην περίπτωση παραλαβής
των προϊόντων αυτών από άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. γεννάται
κατά την παραλαβή τους στο εσωτερικό της Χώρας.

7. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι κατά περί-
πτωση:

α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέρω προ-
ϊόντα,

β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε.
τα ανωτέρω προϊόντα,

γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω προϊόντα,
εκτός καθεστώτος αναστολής,

δ) ο εγκεκριµένος αποθηκευτής των προϊόντων αυτών,
ε) ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περ. β’, γ’ δ’ και ε’ της παρ.

1, κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εγκριθεί ως δικαιούχος υποβολής
αίτησης επιστροφής φόρου κατανάλωσης, και αποκτά τα προ-
ϊόντα αυτά από εγκεκριµένο αποθηκευτή-πωλητή, το οποίο δύ-
ναται να καταβάλει µε την υποβολή του προβλεπόµενου
τελωνειακού παραστατικού τον φόρο κατανάλωσης που αναλο-
γεί στα αποκτώµενα προϊόντα κατά τη θέση τους σε ανάλωση. 

8. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που επι-
βάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1 ενεργείται από την αρµόδια
αρχή, ως κατωτέρω:

α) Ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγµή που
βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασµοφορολογικές
επιβαρύνσεις.

β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος - µέλος, το αργό-
τερο εντός δέκα (10) ηµερών από τη γένεση της υποχρέωσης,
εκτός εάν τα προϊόντα τεθούν άµεσα σε καθεστώς φορολογικής
αποθήκης της παρ. 4.

γ) Ως προς την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων αυτών,
εκτός καθεστώτος αναστολής, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµε-
ρών από τη γένεση της υποχρέωσης.

δ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι από
το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, το αρ-
γότερο µέχρι τις 25 του επόµενου µήνα από τον µήνα εξόδου
από το καθεστώς αναστολής µε την επιφύλαξη των εποµένων
εδαφίων. Για τα προϊόντα καφέ των περ. β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ.
1, η οποία πραγµατοποιείται από τα υπόχρεα πρόσωπα της περ.
ε’ της παρ. 7, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης
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ενεργείται κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων στο
εσωτερικό της Χώρας µε Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ), που υποβάλλεται από τα πρό-
σωπα αυτά. Για το µείγµα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά
θερµαινόµενο προϊόν καπνού εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα
104 και 111.

9. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαι-
ώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγµή, ο αναλο-
γών Φ.Π.Α.. Κατ’ εξαίρεση, ο αναλογών Φ.Π.Α. των προϊόντων
καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1, βεβαιώνεται και ει-
σπράττεται µε δήλωση που υποβάλλεται από τον εγκεκριµένο
αποθηκευτή-πωλητή, το αργότερο µέχρι τις 25 του επόµενου
µήνα από τον µήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής, σε πε-
ρίπτωση που ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττε-
ται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. δ’
της παρ. 8.

Η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται µε βάση τα άρθρα 19 και
20 του ν. 2859/2000 (Α’ 248).

Οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές των προϊόντων του παρόντος
ασκούν το δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους µε την
υποβολή του προβλεπόµενου παραστατικού στην αρµόδια τελω-
νειακή αρχή.

9α. Επιστρέφεται το ποσό του φόρου κατανάλωσης που έχει
εισπραχθεί κατά τα οριζόµενα στην παρ. 8, για τα εισαγόµενα
από τρίτες χώρες, προερχόµενα από άλλα κράτη - µέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εγχωρίως παραγόµενα και για τα εξερ-
χόµενα από φορολογική αποθήκη προϊόντα καφέ των περ. β’, γ’,
δ’ και ε’ της παρ. 1, τα οποία, µετά τη θέση τους σε ανάλωση,
αυτούσια ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συµπεριλαµβανοµένων
και των συνήθων εργασιών που δεν µεταβάλλουν τη Δασµολο-
γική τους Κλάση, εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε
άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε.. Δικαιούχοι επιστροφής του φόρου
κατανάλωσης είναι τα πρόσωπα της παρ. 7, κατά περίπτωση, τα
οποία διενεργούν την εξαγωγή ή την παράδοσή τους σε άλλο
κράτος - µέλος και τα οποία έχουν εγκριθεί για την υποβολή αί-
τησης επιστροφής του φόρου κατανάλωσης.

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογι-
κής αποθήκης και εγκεκριµένου αποθηκευτή των ανωτέρω προ-
ϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η
παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων του παρόντος άρ-
θρου, καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατά-
ξεων των προηγουµένων παραγράφων. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την
επιστροφή του φόρου κατανάλωσης της παρ. 9.»

Άρθρο 62
Επέκταση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης -
Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2960/2001

Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α’ 265)
αντικαθίσταται, στην περ. β’ η λέξη «Κοινοτικές» αντικαθίσταται
µε τη λέξη «ενωσιακές» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Τα προϊόντα του άρθρου 80 του παρόντα Κώδικα απαλλάσ-
σονται του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλ-
κοόλης, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) όταν διανέµονται µε τη µορφή αιθυλικής αλκοόλης, η οποία
έχει υποστεί πλήρη µετουσίωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις περί µετουσίωσης,

β) όταν έχουν υποστεί µετουσίωση, σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές της ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας άλλου κρά-
τους - µέλους της Ε.Ε. και χρησιµοποιούνται για την παρασκευή
οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κα-
τανάλωση (παραγωγή ποτών). Με απόφαση του Υπουργού Οι-
κονοµικών, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
ενωσιακές διατάξεις, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυν-
σης του Γενικού Χηµείου του Κράτους, καθορίζεται το είδος και
το ποσοστό των χρησιµοποιούµενων µετουσιωτικών της αιθυλι-
κής αλκοόλης,

γ) όταν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού σύµφωνα
µε τον ορισµό του κωδικού Σ.Ο. 22.09,

δ) όταν χρησιµοποιούνται αυτούσια για την παραγωγή φαρ-
µάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση,
όπως η παραγωγή και η κυκλοφορία αυτών ορίζεται από την
ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, καθώς και όταν χρη-
σιµοποιούνται, στην παρασκευή πρώτης ύλης των φαρµάκων
αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, 

ε) όταν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αρωµατικών ου-
σιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και
µη αλκοολούχων ποτών, µε ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο µέχρι
και 1 ,2% νοl.,

στ) όταν χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ηµι-
τελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεµιστών
ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόµενη αιθυλική αλ-
κοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης
ανά 100 χιλιόγραµµα προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα
άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραµµα προϊόντος για
άλλα προϊόντα, 

ζ) όταν χρησιµοποιούνται ως δείγµατα για αναλύσεις για τη
διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιµών παραγωγής ή για επιστηµο-
νικούς σκοπούς,

η) όταν χρησιµοποιούνται για σκοπούς επιστηµονικής έρευ-
νας,

θ) όταν χρησιµοποιούνται στα νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, κλι-
νικές, νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για
ιατρικούς σκοπούς,

ι) όταν χρησιµοποιούνται για τον ψεκασµό αρτοσκευασµάτων
και παραλαµβάνονται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέ-
τουν αυτόµατα µηχανήµατα ψεκασµού των αρτοσκευασµάτων
αυτών.» 

Άρθρο 63
Σφράγιση βυτιοφόρων µεταφοράς υποκείµενων υγρών καυ-

σίµων προς εξαγωγή - Προσθήκη άρθρου 112Α στον ν.
2960/2001

Στον ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται νέο άρθρο 112Α ως
εξής:

«Άρθρο 112 Α 
Σφράγιση βυτιοφόρων µεταφοράς υποκείµενων υγρών καυσί-

µων προς εξαγωγή

1. Η διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειµένων
σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ.
α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73, τα οποία προορίζονται για
εξαγωγή, µέσω βυτιοφόρων οχηµάτων, γίνεται µε αποκλειστική
ευθύνη των εγκεκριµένων αποθηκευτών του άρθρου 55 και είναι
επιτρεπτή, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις:

α) τα διαµερίσµατα των δεξαµενών των βυτιοφόρων οχηµάτων
σφραγίζονται, κατά τη φόρτωση, µε εταιρικές σφραγίδες, ώστε
να διασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαµερισµάτων τους, κατά
τη διακίνηση, 

β) τα βυτιοφόρα οχήµατα διαθέτουν πιστοποιητικό ογκοµέτρη-
σης µε τα στοιχεία ογκοµέτρησης όλων των διαµερισµάτων των
δεξαµενών τους, εκδιδόµενο από αρµόδιους πιστοποιηµένους
φορείς, καθώς και βέργα µέτρησης στάθµης των δεξαµενών
τους συνοδευόµενη από το απαιτούµενο πιστοποιητικό διακρί-
βωσης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην περ. α’ της
παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’137) και τα άρθρα
30 και 31 του ν. 4608/2019 (Α’ 66),

γ) τα βυτιοφόρα οχήµατα διαθέτουν πιστοποιητικό καταλλη-
λότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθµό µητρώου «Διακι-
νητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίµων»
(ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.). 

2. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 1 χαρακτηρίζεται
ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 119Α, και τιµωρείται ως εξής:
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α) Για παράβαση της περ. α) επιβάλλεται πρόστιµο ποσού
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά διαµέρισµα.

β) Για παράβαση της περ. β) επιβάλλεται πρόστιµο ποσού
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά βυτιοφόρο.

γ) Για παράβαση της περ. γ) επιβάλλεται πρόστιµο ποσού
τριών χιλιάδων (3.000) ανά βυτιοφόρο.

Υπόχρεοι για την καταβολή των προστίµων της παρούσας είναι
οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές του άρθρου 55, οι οποίοι είναι
υπεύθυνοι για τη σφράγιση των βυτιοφόρων σύµφωνα µε την
παρ. 1.

3. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι δια-
δικασίες παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης της παρ. 1, τα
σηµεία σφράγισης, τα χαρακτηριστικά των σφραγίδων, τα συνο-
δευτικά έγγραφα τα οποία φέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία των
σφραγίδων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 64
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για διάφορα 

παρασκευάσµατα -
Τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Η παρ. 28 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν.
2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α’  248) αντικαθίσταται ως
εξής:

«28. Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ,
τσαγιού, ή µατέ και παρασκευάσµατα  µε βάση τα προϊόντα αυτά
ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ. Κιχώριο φρυγµένο και
άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ  και τα εκχυλίσµατα,
αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών. Ζύµες (ενεργές ή αδρα-
νείς). Άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι οργανισµοί (µε εξαίρεση τα
εµβόλια της ΔΚ 3002). Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, πα-
ρασκευασµένες. Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες πα-
ρασκευασµένες. Μουστάρδα παρασκευασµένη. Παρασκευάσµα-
τα για σούπες και ζωµούς, σούπες και ζωµοί παρασκευασµένα.
Παγωτά έστω και αν περιέχουν κακάο.  Παρασκευάσµατα δια-
τροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται  αλλού,
µε εξαίρεση τα συµπληρώµατα διατροφής σε οποιαδήποτε
µορφή παρουσιάζονται και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευά-
σµατα, άλλα από εκείνα που γίνονται µε βάση ευώδεις ουσίες,
των τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών.
(Δ.Κ. 2101, 2102, ΕΧ 2103, ΕΧ 2104, 2105, ΕΧ 2106.)» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Άρθρο  65
Επιστροφή καταβληθέντος τέλους ταξινόµησης 

οχηµάτων που εξάγονται σε τρίτες χώρες  
ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. - Προ-

σθήκη παρ. 11 στο  άρθρο 130 του ν. 2960/2001

Στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται παρ. 11
ως εξής:

«11. Το τέλος ταξινόµησης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, επιστρέφεται, σε περί-
πτωση οχηµάτων, τα οποία δεν ταξινοµήθηκαν, µε συνέπεια να
µην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της Χώρας, λόγω εξαγωγής
σε τρίτες χώρες ή αποστολής τους σε άλλα κράτη - µέλη της
Ε.Ε.. 

Δικαιούχος  της επιστροφής είναι το πρόσωπο της παρ. 1, το
οποίο κατέβαλε το τέλος ταξινόµησης µε την κατά περίπτωση
υποβολή του προβλεπόµενου από τις παρ. 2 και 3 τελωνειακού
παραστατικού. Το σχετικό δικαίωµα παρέχεται ύστερα από αί-
τηση του δικαιούχου στις αρµόδιες τελωνειακές αρχές. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δια-
δικασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την επιστροφή του τέλους
ταξινόµησης.»

Άρθρο 66

Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχηµάτων -  
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2367/1953

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’82),
προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα και τις µοτο-
συκλέτες, η ακινησία δηλώνεται στη Φορολογική Διοίκηση ηλε-
κτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας
Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχή-
µατος. Η δήλωση περιλαµβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης,
της οδού και του αριθµού, του σηµείου ακινητοποίησης του οχή-
µατος. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθµού κυκλοφο-
ρίας του οχήµατος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων. Αµέσως µετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή κά-
τοχος του οχήµατος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχηµα
τις πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας του και να φυλάσσει το
όχηµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 45 του
ν. 2992/2002 (Α’ 54). Προκειµένου για την έκπτωση των τελών
κυκλοφορίας, η ακινησία δηλώνεται πριν την έναρξη του έτους
που αφορά και ισχύει µέχρι την ανάκλησή της µέσω αίτησης
άρσης ακινησίας. Δήλωση ακινησίας µετά την έναρξη του έτους
που αφορά, δεν λαµβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης
των τελών κυκλοφορίας. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για
την υποβολή, τον τύπο της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της πα-
ρούσας.»  

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/
1953 (Α’ 82) αντικαθίσταται, προστίθενται εδάφια και η παρ. 3
διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Αυτοκίνητο όχηµα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακι-
νησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδή-
ποτε αιτία.

Όχηµα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο
πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα κατά νόµο αρµόδια
όργανα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθµού κυ-
κλοφορίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, πέραν των τελών κυ-
κλοφορίας και του προστίµου µη καταβολής αυτών που προβλέ-
πονται από τις κείµενες διατάξεις, και διοικητικό πρόστιµο ίσο µε
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρό-
στιµο του προηγουµένου εδαφίου τριπλασιάζεται και, µε από-
φαση του κατά νόµο αρµοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3)
έτη το δίπλωµα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήµα-
τος.

Όχηµα που εντοπίζεται σταθµευµένο σε διαφορετικό σηµείο
από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία ή
διερχόµενο, θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας
του Πολίτη και Εσωτερικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται τα όργανα και η διαδικα-
σία ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων των προηγου-
µένων εδαφίων, η διαδικασία ενηµέρωσης των αρµοδίων
οργάνων για την επιβολή των κυρώσεων από τα αρµόδια όργανα
για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στα προηγού-
µενα εδάφια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας.  

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εί-
σπραξη και απόδοση του διοικητικού προστίµου.»

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, προ-
στίθενται εδάφια και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Σε  περίπτωση διακοπής της ακινησίας  µε σκοπό να τεθεί
το  αυτοκίνητο σε κυκλοφορία, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος  αυτού
υποχρεούται  προηγουµένως  να  το δηλώσει στην αρµόδια υπη-
ρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Για οχήµατα που τίθενται σε
ακινησία, σύµφωνα µε την παρ. 1.Α, η άρση αυτής πραγµατοποι-
είται µε υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφια-
κής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), εφόσον
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καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης. 
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να ορίζονται

περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση
σε ακινησία και την άρση αυτής θα συνεχίσει να υποβάλλεται
στις Δ.Ο.Υ..»

4. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, προστί-
θεται παρ. 4Α ως εξής:

«4Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων δύναται να δηµιουργηθεί ειδικός ιστότοπος
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr –
ΕΨΠ), όπου µε βάση µόνο τον αριθµό κυκλοφορίας τους στο µη-
τρώο οχηµάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δηµόσιες πληροφο-
ρίες (open data) σχετικά µε την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας
των οχηµάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην
Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δή-
λωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η διαδικασία
και οι λεπτοµέρειες χορήγησης των στοιχείων µητρώου οχηµά-
των από την Α.Α.Δ.Ε., προς δηµοσίευση στον ανωτέρω ειδικό
ιστότοπο, αποκλειοµένης της δηµοσιοποίησης κάθε είδους στοι-
χείων ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχηµάτων. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι
πληροφορίες που θα χορηγούνται από άλλους δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς προς δηµοσιοποίηση στον ανωτέρω ιστότοπο,
η διαδικασία χορήγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν. 4009/2011 

Άρθρο  67
Εποπτεία Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού 
Εγκλήµατος - Τροποποίηση του άρθρου 381 

του ν. 4512/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 381 του ν. 4512/2018 (Α’5) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«2. Ο Προϊστάµενος Εισαγγελέας του Τµήµατος Οικονοµικού
Εγκλήµατος έχει την εποπτεία, καθοδήγηση και τον συντονισµό
των ενεργειών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σε σχέση µε τις
υποθέσεις, των οποίων αυτοί έχουν επιληφθεί ως ειδικοί ανακρι-
τικοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.»

Άρθρο 68
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης οφειλών της

παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’195) επέρ-
χονται οι εξής αλλαγές:

α) Η περ. γ’ αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ. Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων

πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηµατι-
κής δραστηριότητας που αφορά ατοµική επιχείρηση υπόχρεη σε
τήρηση βιβλίων και στοιχείων και λογιστικών αρχείων, οι οποίες
γεννήθηκαν έως τις 31.12.2017 προσδιορίζονται σε ποσοστό
επτά τοις εκατό (7%) και παραγράφονται µε την πάροδο εικοσα-
ετίας από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεν-
νήθηκαν. Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτό-
ρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρη-
µατικής δραστηριότητας µέσω εταιρίας, οι οποίες γεννήθηκαν
από το έτος 2016 και έπειτα, υπολογίζονται σε ποσοστό επτά
τοις εκατό (7%) επί των εισοδηµάτων που προέρχονται από την
εν λόγω δραστηριότητα (µερίσµατα, διανοµή κερδών κ.λπ.) και
παραγράφονται µε την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οι-
κονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Η παραγραφή δια-
κόπτεται µε την έκδοση και κοινοποίηση της πράξης προσδιο-
ρισµού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του

Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον υπόχρεο.»
β) Η περ. ε’ αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε. Το ύψος των οφειλόµενων ποσών της περ. β’ προσδιορίζε-

ται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. και εισπράττεται είτε εφάπαξ, είτε σε έως δώδεκα (12)
ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µετά από απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν υποβολής αιτήµα-
τος του υπόχρεου περί ρύθµισης της οφειλής. Σε περίπτωση
τµηµατικής καταβολής η είσπραξη πραγµατοποιείται το αργό-
τερο έως το τέλος του επόµενου ηµερολογιακού έτους από αυτό
κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η χορήγηση των στοιχείων από
την Α.Α.Δ.Ε.. Ειδικά, η είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης για το έτος
2018 πραγµατοποιείται το αργότερο έως τις 31.12.2021. Το ποσό
που καταβάλλεται από κάθε υπόχρεο Καθηγητή ή υπηρετούντα
λέκτορα για οφειλές του έτους 2018 και εξής εκπίπτει από τη φο-
ρολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το επόµενο φορολογικό
έτος.»

γ) Η υποπερ. στστ’ της περ. στ’ αντικαθίσταται ως εξής: 
«στστ. Οι οφειλές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων

από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω εταιρίας
για τα έτη 2016 και 2017 καταβάλλονται είτε εφάπαξ, είτε σε ισό-
ποσες µηνιαίες δόσεις µετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευ-
νών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν υποβολής αιτήµατος
ρύθµισης της οφειλής από τον υπόχρεο. Ο αριθµός των δόσεων
δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24). Εάν οι υπό-
χρεοι δεν καταβάλλουν το οφειλόµενο ποσό ή µία (1) δόση σε
περίπτωση τµηµατικής καταβολής, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. απο-
στέλλει στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προ-
κειµένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και
να εισπράξει υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. το οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.).»

δ)  Η περ. η’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας

και Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία αποστολής όλων
των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε.
στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., η διαδικασία προσδιορισµού των οφει-
λών, ο τρόπος είσπραξης και ρύθµισης των οφειλών, ο αριθµός
και το είδος των ρυθµιζόµενων δόσεων, η διαδικασία είσπραξης
οφειλών παρελθόντων ετών και συµψηφισµού µε τυχόν καταβλη-
θέντα ποσά, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόµενων ποσών
από τις κατά τόπον αρµόδιες Δ.Ο.Υ. και απόδοσής τους στους
Ε.Λ.Κ.Ε., ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα.» 

2. Οι διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) και των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας των
Α.Ε.Ι. απαλλάσσονται από κάθε είδους ευθύνη από τη µη εί-
σπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτό-
ρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση
επιχειρηµατικής δραστηριότητας ατοµικώς για το φορολογικό
έτος 1998, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.
4009/2011.

Άρθρο 69
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος 

1. Το άρθρο 57 εφαρµόζεται από την 1η.1.2021.
2. Το άρθρο 59 ισχύει µέχρι και την 30η.4.2021.
3. Το άρθρο 60 εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις για τις

οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεµεί η έκδοση
καταλογιστικής πράξης από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας τε-
λωνειακής αρχής. 

4. Το άρθρο 63 τίθεται σε ισχύ την 1η.7.2021. H προθεσµία του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να παραταθεί το αργότερο έως
την 1η.1.2022 µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Αποφάσεις Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου 
για δηµοσιονοµική διόρθωση και ανάκτηση 

αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθεισών δαπανών- Τρο-
ποποίηση των περ. α’  και β’ της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν.

4314/2014

1. Στο άρθρο 12 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: 

α) Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 8 η φράση   «Η
αρµοδιότητα για την έκδοση των αποφάσεων ανάκτησης των
αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθεισών δαπανών ανήκει
στον Υπουργό Οικονοµικών.» αντικαθίσταται από τη φράση «Η
αρµοδιότητα για την έκδοση των αποφάσεων δηµοσιονοµικής
διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόµως κα-
ταβληθεισών δαπανών ανήκει στην Ε.Δ.ΕΛ., εφαρµοζόµενης της
παρ. 8 του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» και
η περ. α’ της παρ. 8  διαµορφώνεται ως εξής:

«8. (α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου των
παρ. 6 και 7, συντάσσει έκθεση προσωρινών αποτελεσµάτων
ελέγχου, στην οποία περιλαµβάνει και τυχόν συστάσεις για τη
λήψη αναγκαίων δηµοσιονοµικών διορθώσεων, και την υποβάλ-
λει στην αρµόδια Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατο-
δοτούµενων Προγραµµάτων. Η Διεύθυνση αυτή, αφού ελέγξει
την πληρότητα της έκθεσης, την κοινοποιεί στον ελεγχόµενο,
στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά περίπτωση ενδιά-
µεσο φορέα διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην
Εθνική Αρχή Συντονισµού. Οι ανωτέρω φορείς έχουν δικαίωµα
να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την
ηµέρα επίδοσης της έκθεσης ελέγχου. Μετά την παρέλευση της
ανωτέρω προθεσµίας, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσµάτων
ελέγχου µε τις τυχόν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις των ανω-
τέρω φορέων και σχετική εισήγηση της εκάστοτε αρµόδιας Δι-
εύθυνσης Ελέγχου εξετάζονται από την Ε.Δ.ΕΛ., η οποία εγκρίνει
και οριστικοποιεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Στη συνεδρίαση
της Ε.Δ.ΕΛ. δύναται να παρευρίσκονται, µετά από πρόσκλησή
της, οι φορείς που υπέβαλαν αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις,
για την υποστήριξη των θέσεών τους. Τα οριστικά αποτελέσµατα
των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. κοινοποιούνται σε όλους τους ανωτέρω
φορείς, καθώς και σε όποιο φορέα κρίνεται από την Ε.Δ.ΕΛ. ανα-
γκαία η κοινοποίηση. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης σηµαντικού
ευρήµατος µε δηµοσιονοµική επίπτωση ή υπόνοιας απάτης, τα
οριστικά αποτελέσµατα των ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ. κοινοποιούνται
επιπλέον και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσα δαπάνη,
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33. Η αρµοδιότητα
για την έκδοση των αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης και
ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθεισών δα-
πανών ανήκει στην Ε.Δ.ΕΛ., εφαρµοζόµενης της παρ. 8 του άρ-
θρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

β) Στο τέταρτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 8 η φράση «Μετά
την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της
ανωτέρω προθεσµίας, η Ε.Δ.ΕΛ., εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει
περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δηµοσιονοµικές διορθώσεις ή
να ληφθούν λοιπά διορθωτικά µέτρα, εισηγείται στον Υπουργό
Οικονοµικών την έκδοση σχετικής απόφασης.» αντικαθίσταται
από τη φράση: «Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρα-
κτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η Ε.Δ.ΕΛ., εφόσον θε-
ωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δηµοσιο-
νοµικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά µέτρα, προ-
βαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης» και η περ. β’ της παρ. 8
διαµορφώνεται ως εξής: 

«β) Η Ε.Δ.ΕΛ., σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσµάτων
των ελέγχων της, καθώς και των επιτόπιων επαληθεύσεων που
διενεργούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές ή τους Ενδιάµεσους
Φορείς Διαχείρισης, και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης
Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, µπορεί να απευθύνει συ-
στάσεις για οριζόντιες δηµοσιονοµικές διορθώσεις και λοιπά
διορθωτικά µέτρα στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά
περίπτωση Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποί-
ησης και στους ελεγχόµενους φορείς. Οι σχετικές συστάσεις της

Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου κοινοποιούνται στους εµ-
πλεκόµενους φορείς, καθώς και στην Εθνική Αρχή Συντονισµού,
µε έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγ-
χων. Οι εν λόγω φορείς έχουν δικαίωµα να υποβάλουν στην
Ε.Δ.ΕΛ., εγγράφως, αντιρρήσεις ή και παρατηρήσεις εντός δε-
καπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυ-
τούς. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την άπρακτη
παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η Ε.Δ.ΕΛ., εφόσον θεωρεί
ότι συντρέχει περίπτωση να γίνουν οριζόντιες δηµοσιονοµικές
διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά διορθωτικά µέτρα, προβαίνει
στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται
υπόψη για τη σύνταξη από την Ε.Δ.ΕΛ. της γνωµοδότησης της
υποπερ. (ί) της περ. δ` της παρ. 2 του άρθρου 11».

2. Η αρµοδιότητα της Ε.Δ.ΕΛ. για την έκδοση αποφάσεων δη-
µοσιονοµικής διόρθωσης και ανάκτησης καταλαµβάνει και τους
ελέγχους εκείνους, τα αποτελέσµατα των οποίων έχουν οριστι-
κοποιηθεί από την Ε.Δ.ΕΛ., κατά την έναρξη ισχύος του παρόν-
τος, αλλά δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της
απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης και ανάκτησης.

Άρθρο  71
Αρµοδιότητες Τριµελών Επιτροπών - Τροποποίηση 

της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
3086/2002 (Α’324) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Οι Τριµελείς Επιτροπές γνωµοδοτούν για:
α) τη συµβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση απαιτή-

σεων κατά του Δηµοσίου, τη µη άσκηση αγωγών ή άλλων ένδι-
κων βοηθηµάτων από το Δηµόσιο, την παραίτηση από αγωγές ή
άλλα ένδικα βοηθήµατα, που ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή
αγωγών ή άλλων ένδικων βοηθηµάτων που ασκήθηκαν κατά του
Δηµοσίου, εφόσον η υπόθεση υπάγεται γενικά στην καθ’ ύλην,
αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου, του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
και του Μονοµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Το αυτό ισχύει
και για υποθέσεις, που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα
και κάθε άλλου δικαστηρίου, εφόσον το αντικείµενο της διαφο-
ράς, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της ως ιδιωτικής ή διοικη-
τικής, δεν υπερβαίνει το ποσό της καθ’ ύλην αρµοδιότητας του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου,

β) τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά δικαστικών αποφάσεων,
που έχουν εκδοθεί, και την παραίτηση από ένδικα µέσα, που
έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικείµενο ή το ποσό της
διαφοράς,

γ) τη µη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών,
εφόσον η διαφορά µεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών απαι-
τήσεων του Δηµοσίου ή του συνολικού εκπλειστηριάσµατος αφε-
νός και του ποσού της κατάταξης του Δηµοσίου αφετέρου
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Κατ’ εξαίρεση, οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε σχε-
τική Πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα µέλη
που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισή-
γησης και πρακτικού στις εξής περιπτώσεις:

αα) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά αποφάσεων των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον δεν µπορεί να ασκη-
θεί παραδεκτά, λόγω του ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση
αναίρεσης, και δεν συντρέχουν λόγοι για την κατ’ εξαίρεση
άσκησή τους,

ββ) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων επί φορολογικών και τε-
λωνειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτέλεσης (κοινής και δι-
οικητικής), 

γγ) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά αποφάσεων πολιτι-
κών δικαστηρίων, εφόσον το αντικείµενο της διαφοράς δεν υπερ-
βαίνει το συνολικό ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ
κατά κεφάλαιο, ανά διάδικο γενικά ή ανά δανειολήπτη στις περι-
πτώσεις αποφάσεων που εκδόθηκαν επί αγωγών που ερείδονται
στις διατάξεις των άρθρων 1 και 11 του ν. 2322/1995 (Α’143) και
των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών, 

δδ) για τη µη άσκηση ανακοπής κατά δηλώσεων τρίτων, οι
οποίες υποβάλλονται συνεπεία κατασχέσεων, που επιβάλλονται
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στα χέρια τους εκ µέρους των φορολογικών και τελωνειακών
αρχών, 

εε) για τη µη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανει-
στών, εφόσον η διαφορά µεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών
απαιτήσεων του Δηµοσίου ή του συνολικού εκπλειστηριάσµατος
αφενός και του ποσού της κατάταξης του Δηµοσίου αφετέρου
δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 

στστ) για την εισαγωγή ή µη στο ακροατήριο υποθέσεων για
τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συµβούλιο, σύµφωνα µε
τη διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β του π.δ. 18/1989 (Α’8),
του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας [ν.
2717/1999, (Α’ 97)] και της παρ. 3 του άρθρου 108Α του π.δ.
1225/1981 (Α’ 304),

ζζ) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων για υποθέσεις της παρ.
3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), στις περιπτώσεις αρ-
χικών εγγραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», στις
οποίες το Δηµόσιο, όπως προκύπτει από έγγραφα όλων των αρ-
µόδιων υπηρεσιών του, δεν προβάλλει, ούτε επιφυλάσσεται να
προβάλλει δικαιώµατα επί του ακινήτου. Σε όλες τις ανωτέρω πε-
ριπτώσεις, η Πράξη συντάσσεται ύστερα από προφορική εισή-
γηση του εισηγητή της υπόθεσης, περιέχει συνοπτική αιτιολογία
που αναφέρεται στα έγγραφα του φακέλου και το περιεχόµενό
τους και δεν υπόκειται σε θεώρηση ή έγκριση.

Με Πράξη, που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία, οι Τριµελείς
Επιτροπές παραπέµπουν στο οικείο Τµήµα οποιαδήποτε υπό-
θεση της αρµοδιότητάς τους, αν κρίνουν ότι παρουσιάζει ιδιαί-
τερη σπουδαιότητα ή έχει ευρύτερες δηµοσιονοµικές επιπτώ-
σεις. Με την εξαίρεση των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002, όπως προστέθηκε
µε το άρθρο 46 του ν. 4569/2018 (Α’179), για τη µη άσκηση ένδι-
κων βοηθηµάτων ή µέσων σε υποθέσεις του ν. 3869/2010 (Α’ 130)
τίθεται απλή επισηµειωµατική πράξη στον φάκελο της υπόθεσης
που υπογράφεται από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προ-
ϊστάµενο του αντίστοιχου Γραφείου Ν.Σ.Κ..

Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από γνώµη
της Ολοµέλειας, µπορεί: 

α) να παραπέµπονται στις Τριµελείς Επιτροπές υποθέσεις, µο-
λονότι το αντικείµενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρµοδιό-
τητά τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όµοιες κατά το
πραγµατικό και νοµικό µέρος, τα ανακύπτοντα ζητήµατα έχουν
ήδη αντιµετωπιστεί από την Ολοµέλεια και κρίνεται ότι παρέλκει
η εισαγωγή τους σε Τµήµα ή στην Ολοµέλεια,

β) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων επί των οποίων οι
Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε Πράξη, χωρίς να ακολου-
θείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού, και

γ) να ορίζεται ότι για τη µη άσκηση ή την αποδοχή αγωγών ή
ένδικων βοηθηµάτων ή τη µη άσκηση ενδίκου µέσου, σε υποθέ-
σεις µε ανώτατο όριο την υλική αρµοδιότητα Ειρηνοδικείου ή
που τα νοµικά τους ζητήµατα έχουν κριθεί µε αποφάσεις ανωτά-
των δικαστηρίων ή την παραίτηση από ένδικο µέσο που ασκή-
θηκε αποκλειστικά για διαφύλαξη της προθεσµίας, τίθεται
επισηµειωµατική πράξη στον φάκελο της υπόθεσης που υπογρά-
φεται από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊστάµενο του
αντίστοιχου Γραφείου Ν.Σ.Κ..

Η Τριµελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.
αποφαίνεται σε θέµατα αρµοδιότητάς της για υποθέσεις επαρ-
χιών, στις οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία ή αν στα
Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρό-
τηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις Γραφείων Νοµικών Συµβούλων
ή Ειδικών Γραφείων Νοµικών Συµβούλων στα οποία δεν είναι δυ-
νατή η συγκρότηση Επιτροπής λόγω του αριθµού των µελών του
Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σε αυτά. Με απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ., καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
άσκησης των παραπάνω αρµοδιοτήτων. Με όµοια απόφαση οι
παραπάνω υποθέσεις µπορούν να ανατίθενται στην αρµοδιότητα
της Τριµελούς Επιτροπής του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του
καθ’ ύλη αρµόδιου Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ ή Ανεξάρτητης Αρχής,
των οποίων η νοµική υπηρεσία διεξάγεται από το Ν.Σ.Κ και να
καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα και οι λεπτοµέρειες για την
άσκηση της αρµοδιότητας αυτής.»

Άρθρο 72
Απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης και τα τέλη 

κυκλοφορίας ορισµένων κατηγοριών
ατόµων µε αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 16 

του ν. 1798/1988 

1. Στην περ. Γ της παρ.  1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’
166) τροποποιούνται οι υποπερ. α’, β’, δ’ και ε’ και η περ. Γ’ δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών -
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία στην Ελλάδα, οι
οποίοι:

α. είναι άτοµα µε νοητική αναπηρία µε δείκτη νοηµοσύνης
κάτω του 40, ή

β. είναι άτοµα µε αυτισµό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από
επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύν-
δροµο, οι  οποίοι, εξαιτίας  των  παθήσεων  αυτών έχουν  κατα-
στεί  ανάπηροι, µε συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα
επτά τοις εκατό  (67%)  και  άνω,  είναι  ανίκανοι για εργασία και
έχουν ανάγκη βοήθειας ή

γ. πάσχουν από µεσογειακή αναιµία ή
δ. πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευµονική ανεπάρκεια

τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιο-
παθείς, µεταµοσχευµένοι ή

ε. πάσχουν από συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία)
ή κυστική ίνωση ή οµόζυγο κληρονοµική υπερχοληστερολαιµία,
οι  οποίοι,  εξαιτίας  των  παθήσεων  αυτών,  έχουν  καταστεί
ανάπηροι, µε συνολικό  ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά
τοις εκατό  (67%)  και  άνω,  είναι  ανίκανοι για εργασία και έχουν
ανάγκη βοήθειας».

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021
και εποµένων.

Άρθρο 73
Καταβολή µισθωµάτων κυλικείων, καφενείων 

και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµο-
σίου και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. - Τροποποίηση 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Στην περ. 10 της υποπαρ. ΣΤ’.2, της παρ. ΣΤ’, του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), τροποποιείται το στοιχείο στ’
και η περ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:

«10. α) Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ.
Περαιτέρω µεταβίβαση αυτών επιτρέπεται µόνον άπαξ και για
χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών:

αα) στον ή στη σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή
αβ) στα ενήλικα τέκνα του, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία

των ατόµων µε αναπηρία, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
β) Εκµίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης σε τρίτους, επι-

τρέπεται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.
γ) Από 1.1.2014, οι δικαιούχοι της περ. α’ υπόκεινται σε υπο-

χρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που κατα-
λαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγ-
µατος (Α’ 171). Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του
τέλους της παρούσας, εφαρµόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις
από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.

δ) Τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο σύζυγος ή η σύζυ-
γος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται
στην πράξη παραχώρησης.

ε) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µισθώµατα και τέλη
από εκµετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικείων, καφενείων
και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α., των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλον-
ται στους οικείους Ο.Τ.Α., µέχρι τη λήξη της µίσθωσης.

στ) Μισθώµατα από εκµετάλλευση κυλικείων, καφενείων και
κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου και
των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει,
καταβάλλονται στο Ελληνικό Δηµόσιο ή στο αντίστοιχο Ν.Π.Δ.Δ.,
µέχρι τη λήξη της µίσθωσης. Ειδικότερα, µισθώµατα από εκµε-
τάλλευση κυλικείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στα
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οποία στεγάζονται δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες, των
οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στο
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., µέχρι τη λήξη της µίσθωσης.

ζ) Σε υφιστάµενες, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος άδειες
κατά ιδανικά µερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος
µεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών, παραχωρείται σε αυτούς
το ανωτέρω αποµένον µερίδιο.»

Άρθρο 74
Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων - Απαλλαγή από

ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
4223/2013

Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα στα ακί-
νητα που ανήκουν:

α) Στο Δηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περι-
ουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στον Ελληνικό Οργανισµό
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), στην Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ.)
Α.Ε., στην Επιτροπή Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων (Ε.Ο. και Κ.)
και στις δηµόσιες ανώνυµες εταιρείες που έχουν υπαχθεί σε κα-
θεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005,
πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος και στις οποίες το ελλη-
νικό Δηµόσιο ασκεί άµεσα αποφασιστική επιρροή, ως κύριος µε-
τοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.»

Άρθρο 75
Ρύθµιση ζητηµάτων ειδικής εκκαθάρισης δηµοσίων 

επιχειρήσεων που τελούν σε τέτοιο καθεστώς - 
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 11 

του ν. 3717/2008

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3717/2008
(Α’ 239) τροποποιείται, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Σε περίπτωση κατά την οποία µία από τις εταιρείες Ολυµ-
πιακές Αερογραµµές Α.Ε., Ολυµπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες
Α.Ε. και Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. "GALILEO HELLAS A.E." τεθεί
σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του ν.
3429/2005 (Α’ 314), που προστέθηκε µε το άρθρο 40 του ν.
3710/2008 (Α’  216), σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 2 του άρ-
θρου αυτού, και το προϊόν της εκκαθάρισης δεν επαρκεί για την
αποπληρωµή των πιστωτών, το Δηµόσιο δύναται να συµµετέχει
κατά το απολύτως αναγκαίο µέτρο στην ικανοποίησή τους, στην
έκταση που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε διατάξεις της κεί-
µενης ελληνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών ρυθµίζεται η διαδικασία µε την οποία το Ελλη-
νικό Δηµόσιο δύναται να συµµετέχει στην ικανοποίηση των πι-
στωτών, σύµφωνα µε τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου,
καθώς και οι ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής της διαδικα-
σίας αυτής.

Οι υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις των ανωτέρω εδαφίων απαλ-
λάσσονται, για όσο χρόνο αυτές τελούν υπό το καθεστώς της ει-
δικής εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 (Α’ 314),
από την υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού φορολογικής
και ασφαλιστικής ενηµερότητας και από την καταβολή ΤΑΠ και
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τη σύναψη συµβάσεων µεταβίβασης, τη λήψη δα-
νείων, τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και για κάθε άλλη συ-
ναλλαγή τους µε το Δηµόσιο.

Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και στις επιχειρήσεις
που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρ-
θρου 14α του ν. 3429/2005 πριν τη δηµοσίευση του παρόντος.

Οφειλόµενες απαιτήσεις των εργαζοµένων µε σύµβαση αορί-
στου ή ορισµένου χρόνου στις υπό εκκαθάριση εταιρίες, που
γεννήθηκαν πριν την υπαγωγή των εταιριών σε εκκαθάριση, για
αποζηµίωση µη ληφθείσας άδειας έτους 2009, επιδόµατος
αδείας ή δώρου Χριστουγέννων έτους 2009 καταβάλλονται από

τον εκκαθαριστή και θεωρούνται δαπάνες εκκαθάρισης.»

Άρθρο 76
Ειδική εκκαθάριση Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων Α.Ε.,

διανοµή πλειστηριάσµατος - Τροποποίηση 
της παρ. του 24 άρθρου 14Α του ν. 3429/2005

Στο τέλος της παρ. 24 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α’
314) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 24 διαµορφώνεται ως εξής: 

«24. Η Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης του παρόντος άρθρου,
επιτρέπεται να επιχορηγείται από το Ελληνικό Δηµόσιο µέσω του
εποπτεύοντος Υπουργείου, εφόσον η επιχορήγηση διατίθεται
αποκλειστικά για τη συνέχιση της αµιγούς στρατιωτικής δραστη-
ριότητας της εταιρίας που αφορά την εκτέλεση υφιστάµενων
συµβάσεων µε τις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις και την εκπλή-
ρωση της διαδικασίας της ειδικής εκκαθάρισης. Κατά παρέκ-
κλιση των οριζοµένων και απαιτούµενων δικαιολογητικών στην
υπ’ αριθµ. 2014380/377/0026/1998 (Β’ 284) υπουργική απόφαση,
για την εκταµίευση της επιχορήγησης απαιτούνται µόνον: α) η
απόφαση ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης από το αρµόδιο
όργανο για την επιχορήγηση και β) επικυρωµένο αντίγραφο της
απόφασης του αρµοδίου οργάνου για την έγκριση της επιχορή-
γησης.

Η επιχορήγηση της παρούσας παραγράφου διατίθεται απο-
κλειστικά για την εξόφληση απαιτήσεων του προσωπικού που
συνδέεται µε την εταιρία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ανε-
ξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, απαιτήσεων του Δηµοσίου, φο-
ρέων κοινωνικής ασφάλισης, παροχών ενέργειας και λοιπών
δαπανών αναγκαίων για την υλοποίηση των ως άνω συµβάσεων,
καθώς και για την κάλυψη της αµοιβής του ειδικού εκκαθαριστή
και των λοιπών εξόδων και δαπανών για την εκπλήρωση της δια-
δικασίας της ειδικής εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής καθ’ όλη τη
διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης οφείλει να υποβάλει προς έγ-
κριση στο Ελληνικό Δηµόσιο ειδικά το αιτιολογηµένο αίτηµα,
όπου θα προσδιορίζεται το ύψος του αιτούµενου ποσού, και η
χρήση της επιχορήγησης ανά κατηγορία δαπάνης, η δε επιχορή-
γηση θα καταβάλλεται «αποκλειστικά», για την κάλυψη της εγ-
κριθείσας δαπάνης.

Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της ή επιµέ-
ρους περιουσιακών στοιχείων αυτής, το ισόποσο της ως άνω επι-
χορήγησης προαφαιρείται από το προϊόν του πλειστηριάσµατος,
προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνοµίου και αποδίδεται στο
Ελληνικό Δηµόσιο.

Η επιχορήγηση της παρούσας παραγράφου δεν υπόκειται σε
κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζεται µε οφειλές
της ως άνω εταιρίας προς το Ελληνικό Δηµόσιο από οποιαδή-
ποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταµεία.

Η απαγόρευση της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου
ισχύει και για το ποσό της ως άνω επιχορήγησης.

Στην περίπτωση, δε, που το πλειστηρίασµα δεν επαρκεί για την
πλήρη κάλυψη της ως άνω επιχορήγησης η παρ. 14 δεν εφαρ-
µόζεται.»

Άρθρο 77
Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων, ανάκτηση πι-
στούµενης από το Κράτος δαπάνης εκκαθάρισης  -Τροπο-

ποίηση της παρ. 25 του άρθρου 14Α 
του ν. 3429/2005

Στην περ.  β’ της παρ. 25 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α’
314) προστίθενται δύο εδάφια  και η παρ. 25 διαµορφώνεται ως
εξής: 

«25.α. Οι ειδικές εκκαθαρίσεις των δηµόσιων επιχειρήσεων του
παρόντος άρθρου τίθενται υπό τον έλεγχο και υπάγονται στην
αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών. Ειδικότερα, ο Υπουρ-
γός Οικονοµικών προτείνει τους εκκαθαριστές, οι επιµέρους αρ-
µοδιότητες και υποχρεώσεις των οποίων καθορίζονται µε τις
συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ του Υπουργού και των εκκα-
θαριστών.

β. Οι δαπάνες των ειδικών εκκαθαρίσεων των ως άνω δηµο-
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σίων επιχειρήσεων, σε περίπτωση µη επάρκειας των ταµειακών
διαθεσίµων τους, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται
στον ειδικό φορέα των Γενικών Κρατικών Δαπανών του προϋπο-
λογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών. Η αδυναµία κάλυψης
των δαπανών της ειδικής εκκαθάρισης τεκµηριώνεται µε αιτιο-
λογηµένη έκθεση του ειδικού εκκαθαριστή που υποβάλλεται
στον Υπουργό Οικονοµικών. Μετά την πώληση της επιχείρησης
στο σύνολο της ή επιµέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής, το
ισόποσο της ως άνω πίστωσης προαφαιρείται από το προϊόν του
πλειστηριάσµατος, προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνοµίου
και αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο. Στην περίπτωση, δε, που
το πλειστηρίασµα δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της ως άνω
πίστωσης η διάταξη της παρ. 14 δεν εφαρµόζεται.

γ. Δαπάνες της ειδικής εκκαθάρισης, κατά τα ανωτέρω, θεω-
ρούνται οι αµοιβές των ειδικών εκκαθαριστών, οι αµοιβές των
απασχολούµενων για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, οι λειτουρ-
γικές δαπάνες και κάθε άλλου είδους δαπάνη που κρίνεται ανα-
γκαία για την υποστήριξη και επίτευξη του σκοπού της ειδικής
εκκαθάρισης, εξαιρουµένων των προς τρίτους οφειλών και υπο-
χρεώσεων των ως άνω επιχειρήσεων.

δ. Μπορεί να ορίζεται αµοιβή επιτυχίας για το έργο του ειδικού
εκκαθαριστή, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό που συµφωνείται
ανά περίπτωση επί του τελικού τιµήµατος της πώλησης, πλέον
Φ.Π.Α., εάν επιτευχθεί πώληση του υπό ειδική εκκαθάριση φορέα
ως σύνολο ή τµηµατικά και θα καταβάλλεται εκ του πλειστηριά-
σµατος, µετά την ικανοποίηση των πιστωτών.

ε. Το τελικό προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω επι-
χειρήσεων, µετά την ολοκλήρωση του σκοπού της ειδικής εκκα-
θάρισης αυτών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, αποτελεί έσοδο που θα αποδίδεται στο Ελ-
ληνικό Δηµόσιο και θα εγγράφεται στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Οικονοµικών.

στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθµί-
ζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, διαδικασία και τυχόν άλλο ζή-
τηµα που ανακύπτει κατά την διαδικασία της εφαρµογής των
ανωτέρω.

ζ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δηµοσί-
ευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός της ειδικής
εκκαθάρισης της εταιρείας µε την επωνυµία «Μεταλλουργική
Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.», για την οποία η ισχύς αρχίζει από
1.1.2017.»

Άρθρο 78
Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητήριου 

Ρευστότητας 

1. Συστήνεται Παρατηρητήριο Ρευστότητας (εφεξής Παρατη-
ρητήριο), µε τη συµµετοχή των Υπουργείων Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η λειτουργία του οποίου διέπεται
από τις διατάξεις του παρόντος. 

2. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η εν γένει παρακολού-
θηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε
συνάρτηση µε την πιστωτική επέκταση, στο πλαίσιο της κατεύ-
θυνσης στήριξης της οικονοµίας και της µέγιστης δυνατής αξιο-
ποίησης των χρηµατοδοτικών µέσων για την κάλυψη των
αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων. 

3. Στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού του, το Παρατηρητήριο
είναι αρµόδιο για:

α) τη διαχρονική παρακολούθηση της ρευστότητας στην
αγορά είτε αυτή προέρχεται από τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο
(πιστωτική επέκταση) είτε από ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία
και προγράµµατα.  

Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο είναι αρµόδιο για την παρακο-
λούθηση, ιδίως:

αα) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης µέσω των χρηµα-
τοδοτικών εργαλείων και των προγραµµάτων της Ελληνικής Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. που συγχρηµατοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αυτοτελώς,
καθώς και σε συνάρτηση µε τη συνολική πιστωτική επέκταση,  

αβ) της εφαρµογής των χρηµατοδοτικών εργαλείων και των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. που

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, τον εντοπισµό προβληµάτων και τυχόν δυσλειτουρ-
γιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων,   

αγ) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης µέσω των καθε-
στώτων ενίσχυσης επιστρεπτέας προκαταβολής λόγω της παν-
δηµίας του COVID-19, 

αδ) της εφαρµογής των καθεστώτων ενίσχυσης λόγω της παν-
δηµίας του κορωνοϊού COVID-19, τον εντοπισµό προβληµάτων
και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων
και προτάσεων,   

αε) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης µέσω των χρηµα-
τοδοτικών εργαλείων και προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων λόγω της πανδηµίας του COVID-19, 

αστ) της εφαρµογής των χρηµατοδοτικών εργαλείων και προ-
γραµµάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λόγω της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, τον εντοπισµό προβληµά-
των και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγή-
σεων και προτάσεων,   

β) την υποβολή προτάσεων, για τη βελτίωση των δράσεων που
αποβλέπουν στην παροχή ρευστότητας, καθώς και της  λειτουρ-
γίας των χρηµατοδοτικών εργαλείων και προγραµµάτων που πα-
ρακολουθεί,

γ) τη  διαχρονική παρακολούθηση της ρευστότητας στην
αγορά ιδίως µέσω του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ειδικών χρη-
µατοδοτικών εργαλείων, προγραµµάτων και καθεστώτων ενίσχυ-
σης, λαµβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις για την πορεία των
βασικών δηµοσιονοµικών και µακροοικονοµικών µεγεθών,

δ) την  υποβολή προτάσεων για ενέργειες και δράσεις για τη
χάραξη πολιτικών και τη λήψη µέτρων που διασφαλίζουν την
ύπαρξη ρευστότητας και την πιστωτική επέκταση.  

4. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των γενικών και ειδικών όρων
των χρηµατοδοτικών εργαλείων και προγραµµάτων δεν εµπί-
πτουν στις αρµοδιότητες του Παρατηρητηρίου. 

5. Αρµόδιο για την επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητη-
ρίου, την υλοποίηση του αντικειµένου του και την άσκηση των
αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, είναι το Συµ-
βούλιο Ρευστότητας (εφεξής Συµβούλιο), το οποίο συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και αποτελείται από
εννέα (9) µέλη, ως εξής: 

α) τον Υπουργό Οικονοµικών, ως Πρόεδρο,  
β) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ) τον Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουρ-

γείου Οικονοµικών,
δ) τον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης

Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονοµικών, 
ε) τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού

Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

στ) τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού της Προεδρίας της Κυ-
βέρνησης, 

ζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.,
η) έναν (1) εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, που προ-

τείνεται από τον Διοικητή της,
θ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που

προτείνεται από την ίδια. 
Εφόσον οι αρµοδιότητες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,

καθώς και των δηµοσίων επενδύσεων και του Εταιρικού Συµφώ-
νου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ανατίθενται σε Αναπλη-
ρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό Οικονοµικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων αντιστοίχως, το µέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυ-
πουργός που ασκεί τις σχετικές αρµοδιότητες συµµετέχει επίσης
ως µέλος στο Συµβούλιο.

Η διάρκεια της θητείας των µελών του Συµβουλίου ορίζεται
τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης.

6. Το Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές τον µήνα
και έκτακτα, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρό-
σκληση του Προέδρου του. Ο Πρόεδρος µπορεί να συγκαλεί
έκτακτες συνεδριάσεις µε ορισµένα µέλη που συνδέονται µε
συγκεκριµένο αντικείµενο και να αναθέτει σε οµάδες εργασίας
την εξέταση εξειδικευµένων θεµάτων. Στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου µπορεί να µετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
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εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο, γενικοί και ειδι-
κοί γραµµατείς υπουργείων, συνεργάτες του άρθρου 46 του ν.
4622/2019 (A’133), εµπειρογνώµονες, δηµόσιοι λειτουργοί και
υπάλληλοι, καθώς και εκπρόσωποι περιφερειακών ή τοπικών
αρχών, ανάλογα µε τα θέµατα της εκάστοτε ηµερήσιας διάταξης.
Το Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως µε επιτόπιες ή ηλεκτρονικές
συνεδριάσεις. Ως τόπος συνεδριάσεων του Συµβουλίου, που
µπορεί να µεταβάλλεται από τον Πρόεδρο, ορίζεται το κτίριο
όπου στεγάζεται το Υπουργείο Οικονοµικών,. Για κάθε θέµα που
δεν ρυθµίζεται ειδικά στο παρόν, εφαρµόζεται συµπληρωµατικά
ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45). 

7. α) Το Συµβούλιο δύναται να ζητεί, συλλέγει και επεξεργά-
ζεται τα αναγκαία στοιχεία και δεδοµένα για την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου και την εκπλήρωση των
σκοπών του, τα οποία υποβάλλονται σε αυτό από:

αα) την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.,
ββ) τα πιστωτικά ιδρύµατα, είτε αυτοτελώς είτε µέσω της Ελ-

ληνικής Ένωσης Τραπεζών, 
γγ) την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στον Κανονισµό (ΕΕ)

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και
στον ν. 4624/2019 (Α’137), τα στοιχεία συλλέγονται από κάθε
φορέα σε µηνιαία βάση ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε από-
φαση του Συµβουλίου, συγκεντρωτικά ή και σε επίπεδο δανείου
και οφειλέτη και υποβάλλονται µε βάση τα πρότυπα αναφορών
που εγκρίνονται µε απόφαση του Συµβουλίου. 

Ιδίως για την Τράπεζα της Ελλάδος, στα στοιχεία που συλλέ-
γονται από το Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή της υποπερ. αα’ της
περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4261/2014 (Α’107), εµ-
πίπτουν και στοιχεία σχετικά µε τις µεταβολές ως προς τη ρευ-
στότητα και το ύψος των καταθέσεων των πιστωτικών  ιδρυµάτων
που  λειτουργούν   στην Ελλάδα. 

β) Το Συµβούλιο µπορεί, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων
στον Κανονισµό (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου και στον ν. 4624/2019, να ζητεί, κατά την
κρίση του, και άλλα δεδοµένα ή στοιχεία πέραν αυτών που προ-
βλέπονται στην περ. α’, καθώς και να καλεί σε διαβούλευση στε-
λέχη της διοίκησης, των πιστωτικών ιδρυµάτων, της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνι-
κής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι
αναγκαίο για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων στα θέµατα
της εκάστοτε ηµερήσιας διάταξης. 

γ) Οι φορείς που υποβάλλουν δεδοµένα ή στοιχεία στο Συµ-
βούλιο, σύµφωνα µε την περ. α’, οφείλουν να συνεργάζονται µε
αυτό και να το διευκολύνουν στην επίτευξη του σκοπού του, µε
κάθε απαραίτητη πληροφορία.  

Οι φορείς από τους οποίους υποβάλλονται τα δεδοµένα ή
στοιχεία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Παρατηρητη-
ρίου, µπορεί να επανακαθορίζονται, µε απόφαση του Συµβου-
λίου. 

8. Τα δεδοµένα και τα στοιχεία της παρ. 7 τηρούνται σε διαρκή
βάση, ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους του Υπουργείου Οικονοµικών.

9.  Με βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της παρ. 7, παράγονται
από το Συµβούλιο αναφορές, οι οποίες κοινοποιούνται στον
Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων. Τµήµα των αναφορών αυτών, το οποίο προσ-
διορίζεται από το Συµβούλιο Ρευστότητας, µπορεί να χρησιµο-
ποιείται για ενηµέρωση τρίτων και να δηµοσιοποιείται, απο-
κλειστικά και µόνο στον βαθµό που η δηµοσιοποίηση των στοι-
χείων δεν προσκρούει στις διατάξεις για την προστασία των προ-
σωπικών δεδοµένων. 

10. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του σκοπού και της αποστολής του
Παρατηρητηρίου, το Συµβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στον
Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς  Οικονοµικών και Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, τριµηνιαίες εκθέσεις σχετικά µε την πορεία
και τις δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας του Παρατηρη-
τηρίου, καθώς και µε την εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης στη
Χώρα. Οι εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται και στον Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος.  

Με τις εκθέσεις που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια,
το Συµβούλιο µπορεί, επίσης, να υποβάλλει προτάσεις για τη χά-
ραξη πολιτικών και τη λήψη µέτρων που διασφαλίζουν την
ύπαρξη ρευστότητας και την πιστωτική επέκταση. 

11. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, µπορεί να ανατίθεται η διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξη του Παρατηρητηρίου σε τρεις (3) υπαλλήλους του
Υπουργείου Οικονοµικών ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων. Με όµοια απόφαση, µπορεί να καθορίζονται το χρονο-
διάγραµµα, καθώς και τα ειδικότερα στάδια λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου, ως προς την άσκηση όλων ή ορισµένων από
τις αρµοδιότητές του και να εξειδικεύονται και να τροποποιούν-
ται οι όροι λειτουργίας του Συµβουλίου, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του ν. 2690/1999 για τη λειτουργία των συλλογικών
οργάνων. 

Άρθρο 79
Αντιµετώπιση στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου Μετα-

νάστευσης και Ασύλου 

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 16 του
ν. 4375/2016 (Α’ 51), συµπληρώνεται η εξουσιοδότηση ως προς
τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και η παρ. 4 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«4. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των υπηρεσιών της Υπηρε-
σίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιτρέπεται να χρησιµοποιούν-
ται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά χρήση από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και τους εποπτευόµενους φορείς του
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, µε αντάλλαγµα (µί-
σθωµα), στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, ή
άνευ ανταλλάγµατος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολε-
οδοµικού σχεδιασµού κάθε επιπέδου. Για τυχόν επισκευές, βελ-
τιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά,
εφαρµόζονται αναλογικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών
έργων και εγκαταστάσεων εντός στρατοπέδων. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζεται
κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. Ακίνητα του
Δηµοσίου µπορεί επίσης να παραχωρούνται, κατά χρήση δω-
ρεάν, από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, για την αντιµετώπιση των στεγαστικών
αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Δηµόσια
ακίνητα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών µπορούν να
παραχωρούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατά
χρήση, άνευ ανταλλάγµατος και σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις, για την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών της Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.»

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 80
Περιορισµοί ως προς την πώληση αγαθών 

και υπηρεσιών

Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαι-
ώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν
της 28ης.2.2021, απαγορεύεται η συνοµολόγηση ή η λήψη περι-
ουσιακών ωφεληµάτων που αφορούν στην πώληση οποιουδή-
ποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία,
τη διατροφή, τη διαβίωση, τη µετακίνηση και την ασφάλεια του
καταναλωτή, ιδίως δε φαρµακευτικών προϊόντων, τεστ ανίχνευ-
σης ιού ή οποιαδήποτε άλλου ισοδύναµου µέτρου, µέσων ατο-
µικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών
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µασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύµανσης,
εφόσον τα ωφελήµατα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής,
τόσο ώστε το µικτό περιθώριο κέρδους να είναι µεγαλύτερο του
αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεµβρίου 2020, για τα
ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.

β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
έπειτα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή, δίδεται η δυνατότητα καθορισµού ανώτα-
της τιµής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες της περ. α).»

ΜΕΡΟΣ Η’

Άρθρο 81
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του Α’ Μέρους αρχίζει από τη δηµοσίευσή του, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3, 4 και 5.

2. Η ισχύς του άρθρου 4 αρχίζει από τη µηχανογραφική υλο-
ποίηση  του ηλεκτρονικού µητρώου επιτηδευµατιών αλκοολού-
χων ποτών, η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του οποίου
καθορίζεται µε την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην παρ.
2 του νέου άρθρου 93Α, που προστίθεται στον ν. 2960/2001 (Α’
265) µε  το ίδιο άρθρο 4. 

3. Η ισχύς του άρθρου 5 αρχίζει από τη µηχανογραφική υλο-
ποίηση του ηλεκτρονικού  συστήµατος ταυτοποίησης αλκοολού-
χων ποτών, η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του οποίου
καθορίζεται µε την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην παρ.
3 του νέου άρθρου 93Β , που προστίθεται στον ν. 2960/2001 µε
το ίδιο άρθρο 5.

4. Η ισχύς του άρθρου 15 αρχίζει από τη µηχανογραφική υλο-
ποίηση των αδειών αυτών, η ηµεροµηνία έναρξης της οποίας κα-
θορίζεται µε την απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5
του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται µε το
ίδιο άρθρο.

5. Η ισχύς του άρθρου 16 αρχίζει από τη µηχανογραφική υλο-
ποίηση του µητρώου ΕΚΜΕΑ, η ηµεροµηνία έναρξης της οποίας
καθορίζεται µε την κοινή απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 100Β
του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται από το ίδιο άρθρο. 

6. Η ισχύς του Β’ Μέρους ξεκινά από την πλήρωση των προ-
ϋποθέσεων του άρθρου 45 του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται
από τον παρόντα νόµο.

7. Η ισχύς  του Γ’ Μέρους αρχίζει από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των  παρ. 8, 9 και 10.

8. Η ισχύς του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2021.
9. Η ισχύς του άρθρου 39 αρχίζει από 1.1.2021 πλην της παρ.

3 Α του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, η οποία ισχύει από τη δη-
µοσίευση του παρόντος. 

10. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από 1.1.2021.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ 9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ 14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

19. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το
Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών
ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα

παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη

συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συ-

ναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.09’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Πέµπτη 3 Δεκεµβρίου 2020 και ώρα 10.00’, µε αν-
τικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία «Μόνη συ-
ζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας: «Εκσυγχρονισµός της Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Νο-
µοθεσίας».
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ


