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ΣΔΦΑΝΟ ΑΜΟΪΛΗ (Πξνεδξεχσλ ησλ Δπηηξνπψλ): Σν ιφγν έρεη ν θ.
Κακκέλνο.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθφο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): πκθσλνχκε κε ην
θαηεπείγνλ ηεο ηξνπνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
Η επαλεθθίλεζε θαη ε νηθνλνκία είλαη δχν ιέμεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη φινη καο κε εξεκία
θαη ςπρξαηκία λα νξίζνπκε ζπληαθηηθά. Δπαλεθθίλεζε ζεκαίλεη, φηη θάηη έρεη ζηακαηήζεη θαη
πξέπεη λα επαλεθθηλεζεί θαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία, πξέπεη φινη λα ζπλνκνινγήζνπκε γηα
ην ηη κηιάκε.
Γηα λα μεθηλήζεη ε νηθνλνκία ζε απιά νηθνλνκηθά ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπλ νη
ζπλαιιαγέο.
Γηα λα μεθηλήζνπλ νη ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε, έλα δίθαην
θνξνινγηθφ θαζεζηψο, αιιά θαη δηαδηθαζηψλ ζε φιν ηνλ θνξνεηζπξαθηηθφ κεραληζκφ θαη φρη
κφλν θαη ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Γηθαηνζχλεο θ.ιπ., πξάγκα πνπ νη κλεκνληαθνί λφκνη
είραλ θέξεη ζε ηέικα.
Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη πηζησηηθή αζθπμία. Φπζηθά θαη Ννκηθά Πξφζσπα ζε φιε ηε
ρψξα είλαη αηρκάισηνη φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ήξζαλ σο απνηέιεζκα ησλ κλεκνληαθψλ
λφκσλ θαη ζα πξέπεη άκεζα λα επαλεθθηλεζεί, δειαδή, απφ ηε ζηαζηκφηεηα πνπ ππάξρεη λα
θάλνπκε έζησ ην πξψην βήκα ζπλνκνινγψληαο φινη καδί θαη αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα,
δηφηη αλ δελ αλαγλσξίζνπκε, φηη ζήκεξα ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ νηθνλνκία, δελ γίλνληαη
ζπλαιιαγέο θαη δελ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε γηα ηίπνηα πεξαηηέξσ.
Πηζηεχσ, φηη φινη νη ζπλάδειθνη ζπκθσλνχλ φηη ππάξρεη πξφβιεκα ζηαζηκφηεηαο
ζηελ νηθνλνκία, επνκέλσο, είλαη εμαηξεηηθά επείγνλ ην λα θάλνπκε έζησ θαη ην πξψην βήκα.
Δκείο νη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο έρνπκε λα θάλνπκε θάπνηεο κηθξέο παξαηεξήζεηο
πάλσ ζε 20 άξζξα ηνπ λνκνζρεδίνπ, ηηο νπνίεο ζα ηηο ελερπξηάζνπκε ζηελ θπξία Τπνπξγφ κε
ηελ πξνζήθνπζα δηαδηθαζία.
Παξφια απηά ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή απηέο εηδηθά ηηο κέξεο ιφγσ ησλ ηζρπξψλ
θαη δχζθνισλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ δηεμάγεη ε Κπβέξλεζε ζην εμσηεξηθφ θαη ζα πξέπεη λα
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είκαζηε πξνζεθηηθνί ζην ηη ιέκε θαη ζην πψο δξνχκε εηδηθά δεκφζηα, δηφηη ε εκπηζηνζχλε ηνπ
θφζκνπ ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο αγνξάο είλαη ην άιθα θαη ην σκέγα γηα λα κπνξέζνπκε
λα ζψζνπκε ηελ παξηίδα θαη λα επλνήζνπκε ηελ παηξίδα καο ζην κεγάιν αγψλα πνπ δίλεη.
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ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθφο Αγνξεηήο ησλ ΑΝΔΛ): Όπσο είπα θαη ζηελ
εηζήγεζή κνπ, ε επαλεθθίλεζε ζεκαίλεη φηη έρεη θάηη ζηακαηήζεη θαη πξέπεη λα ην
μεθηλήζνπκε.
Δπεηδή πξνέξρνκαη απφ ηελ αγνξά, 26 ρξφληα, ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο απηή ηε ζηηγκή είλαη ηεξάζηηα. Σηο αηηίεο, ηηο αηηηάζεηο θαη ηα αηηηαηά, ηα γλσξίδνπκε
φινη πάξα πνιχ θαιά. Θα ζπκθσλήζσ κε αξθεηά απφ απηά πνπ είπε ν θ. Θενράξεο, αλ θαη
δηαθσλψ κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίζηεθε, θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ, ηηο εθαηνληάδεο ησλ
εγθπθιίσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηβάιινλην, ζηα πιάηε θαη κήθε ησλ
θνξνινγνπκέλσλ, είηε απηά ήηαλ θπζηθά είηε ήηαλ λνκηθά πξφζσπα.
Γηα λα μέξνπκε ηη γίλεηαη, φηαλ ιέκε γηα επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο. Η Διιάδα δελ
είλαη έλα λεζί ζηνλ Δηξεληθφ, είλαη κηα ρψξα, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ Δ.Δ., ζηελ Δπξσδψλε,
θαη ζα ήζεια λα γλσξίδεηε φηη απφ ηελ εκέξα πνπ ν θ. Νηάηζελκπινπκ θηλδπλνιφγεζε,
ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο θεθαιαηαθψλ θηλήζεσλ θαη φηαλ πξνρζέο, ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ηνπ
θαη κάιινλ εζειεκέλα, ν θ. Βεληδέινο κίιεζε γηα πηζησηηθφ γεγνλφο, ηα spreads ηνπ
δεθαεηνχο αλέβεθαλ ζην 11,8% απφ 10,4%.
Απηφ δελ βνεζά θαζφινπ ηελ Διιάδα, θακία ειιεληθή επηρείξεζε θαη θακία ειιεληθή
ηξάπεδα, ζην λα δαλεηζηεί θζελά, ζην λα έρεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ, έηζη ψζηε λα
κπνξέζεη θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, θάπνηα ζηηγκή, λα αλνίμεη ην θαλάιη ηεο
ξεπζηφηεηαο. Βιέπνπκε φηη ηα κφλα ρξήκαηα, πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα, είλαη κε ην
ζηαγνλφκεηξν, εθβηαζηηθά απφ ηνλ θ. Νηξάγθη.
Δηξήζζσ ελ παξφδσ, νη ηέζζεξεηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, πξέπεη λα ππελζπκίζσ γηα
άιιε κηα θνξά, φηη δελ αλήθνπλ πιένλ ζηελ επνπηεία θαη ζηελ Διιάδα, αιιά ζε δχν
αλεμάξηεηεο αξρέο δίπια ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Γελ ειέγρνληαη απφ ηελ
Διιάδα, δειαδή ν θ. Νηξάγθη απηή ηε ζηηγκή εθβηάδεη θαη κε αζθπθηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγεί θαηά
ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο απηή ηε ζηηγκή ηνχ αλήθνπλ θαη ηηο ειέγρεη, ζηνπο
δχν κεραληζκνχο, ζηηο δχν αλεμάξηεηεο αξρέο.
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Γελ λνκίδσ φηη απηέο νη κνλνκεξείο ελέξγεηεο βνεζνχλ ζην λα επαλεθθηλήζεη
νπνηαδήπνηε νηθνλνκία, πφζν κάιινλ ε ηαιαηπσξεκέλε ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία κεηά
απφ 5 ρξφληα πξσηνθαλνχο χθεζεο, έρεη πησρνπνηεζεί θαη ππάξρνπλ ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο
λα επαλαθάκςεη.
ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ην εηζνδήκαηνο ηεο εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο έρεη κεησζεί θαηά 30%, νη επηδνηήζεηο έρνπλ κεησζεί θαηά 8%, ην εηζφδεκα ηεο
πεξηνπζίαο έρεη κεησζεί θαηά 12%, νη θνηλσληθέο εηζθνξέο θαη παξνρέο θαηά 24%, νη
κεηαβηβάζεηο θεθαιαίνπ θαηά 89%, φιεο νη άιιεο πεγέο εηζνδεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ έρνπλ
κεησζεί θαηά 35% θαη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ, κεζνζηαζκηθά, έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία πέληε
ρξφληα θαηά 27%. Μηιάκε γηα ηελ απφιπηε θαηαζηξνθή.
Κάπνηα ζηνηρεία ζα ηα αθήζσ ζηε γξακκαηεία, γηα λα κνηξαζηνχλ ζε φινπο.
Δπίζεο λα πσ, νξκψκελνο απφ ηελ εηζαγσγή κνπ, φηη κεηά ηε δήισζε ηνπ θ.
Νηάηζλκπινπκ, ζα ζαο δείμσ ηξεηο πίλαθεο ηνπ Bloomberg, λα δείηε ηη ζπκβαίλεη, γηαηί κηιάκε
γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σν θφζηνο θηλδχλνπ ησλ νκνιφγσλ Ιζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο θαη
Ιηαιίαο έθηαζε ζηα επίπεδα ηνπ 2011 κέζα ζε δχν εκέξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ην
θφζηνο δαλεηζκνχ, δηφηη νη αγνξέο βιέπνπλ, επεηδή νη ηξεηο απηέο ρψξεο ρξσζηάλε πεξίπνπ 3
ηξηο, θίλδπλν αζέηεζεο θάπνηαο πιεξσκήο κεγαιχηεξν, φηη πξηλ ηηο δειψζεηο ηνπ θ.
Νηάηζελκπινπκ.
Πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζηηο θηλήζεηο καο, κηιψληαο γηα ηελ
επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηαηί φινη νη Έιιελεο έρνπλ βεβαησκέλεο νθεηιέο.
Μηα «επζχλε» έρεη θαη ν θ. Θενράξεο, αιιά θαη νη πξνεγνχκελεο εηζπξαθηηθέο νξηδφληηεο
δηαδηθαζίεο, πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηελ ηξφηθα. Βεβαησκέλεο νθεηιέο ζεκαίλεη απηή ηε ζηηγκή,
φηη ππάξρεη αλαγθαζηηθφ δίθαην θαη αλαγθαζηηθή είζπξαμε ζηελ νθεηιή θαη είζαη γηα πάληα
αηρκάισηνο.
Γηα παξάδεηγκα, ν ΣΔΙΡΔΙΑ απηή ηε ζηηγκή θξαηά αηρκαιψηνπο φινπο ηνπο
Έιιελεο. Σν ζηαηηζηηθφ είλαη φηη 96.000 επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ 1 έσο 6 εξγαδφκελνπο ζηελ
Διιάδα. Απηή είλαη ε αιήζεηα, απηή είλαη κηθξνκεζαία επηρείξεζε. Φαληαζηείηε φηη έλαο έσο
ηέζζεξεηο εξγαδφκελνη ζε κηα κηθξνκεζαία - είλαη 96.000 απφ απηέο πνπ έρνπλ Α.Φ.Μ. - έρνπλ
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πξνζσπηθφ ή εηαηξηθφ θίλδπλν θαη ζίγνπξα φινη, θαη πξνζσπηθά θαη εηαηξηθά, έρνπλ
βεβαησκέλν ρξένο πξνο ηελ εθνξία. Άξα, απηέο νη εηαηξείεο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ,
δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα, άξα δελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ θαζφινπ.
Ο θίλδπλνο ησλ δειψζεσλ ηνπ θ. Νηάηζελκπινπκ, θαη επηκέλσ ζε απηφ, είλαη φηη ηηο
ηειεπηαίεο ηξεηο κέξεο, ζρεδφλ φιεο νη κεγάιεο ειιεληθέο εηαηξείεο ρξεηάδεηαη λα θαηαβάινπλ
κεηξεηά, πιένλ, πάιη - γπξίζακε ζην 2011 θαη εκείο - γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε εηζαγσγέο.
Άξα, φηαλ κηιάκε γηα επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο πξέπεη λα δνχκε θπθιηθά θαη
ζθαηξηθά ην δήηεκα θαη γηα λα κελ μαλαγλσξηζηνχκε φινη θαη ζε απηή θαη ζε φιεο ηηο αίζνπζεο
ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ζα πξέπεη λα ζπκεζνχκε φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπδεηηέηαη ζηελ
Διιάδα, έλα ειιεληθφ θείκελν, γξακκέλν απφ Έιιελεο, πνπ ζα ην δηνξζψζνπλ Έιιελεο,
Έιιελεο ζα πνπλ ηε γλψκε ηνπο. Η θπξία Βαιαβάλε καδί κε ηνλ θ. ηαζάθε θαη ηνλ θ.
Βαξνπθάθε, ζα έρνπλ ηελ ηχρε, κεηά απφ πνιιά ρξφληα, λα είλαη νη πξψηνη Τπνπξγνί πνπ ζα
δηεξεπλήζνπλ ειιεληθέο πξνζέζεηο θαη λα θέξνπλ έλα ειιεληθφ ζρέδην ζηε Βνπιή. Απηφ είλαη
πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη απηή είλαη λνκίδσ θαη ε δηαθνξά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα.
Έρνπκε αθνχζεη απφ ηνλ θ. Βεληδέιν, φηη καο ππαγνξεχζεθε δπζηπρψο ην κλεκφλην,
αιιά ηψξα λα κελ κπνχκε ζε απηή ηε ζπδήηεζε.
Φπζηθά θαη ζπκθσλνχκε κε ην ζρέδην λφκνπ, αιιά ζα ήζεια λα θάλσ θάπνηεο εηδηθέο
παξαηεξήζεηο, πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο ζα αθήζσ ζηελ θπξία Τπνπξγφ.
ηελ ηειεπηαία δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 πνπ ιέεη «ζηελ πεξίπησζε απηή ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο κεληαίσλ δφζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 100…», ζα ζέιακε λα πξνηείλνπκε λα
δηαγξαθεί ε θξάζε «….ππνινγηδφκελνο απφ ηελ πξψηε δφζε ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο
ξχζκηζεο». Απηφ ην ιέκε γηα λα δηαθξηζεί θαη λα δνζεί έλα πεξαηηέξσ θίλεηξν θαη
επηδνθηκαζία, ζηνπο θνξνινγνχκελνπο εθείλνπο, πνπ ήδε έρνπλ εληαρζεί θαη εμππεξεηνχλ
ηελ παιηά ηνπο ξχζκηζε.
Η πεξίπησζε ε ηνπ άξζξνπ 11 – είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηάηαμε απηή - πξνηείλνπκε λα
αλαδηαηππσζεί σο εμήο «Οη ήδε επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζε ρέξηα ηξίησλ, κε ηελ ππαγσγή
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ζηε ξχζκηζε ηεο αξρηθήο βαζηθήο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο ζε πνζνζηφ 50% ηνπ θαηαζρεζέληνο
θεθαιαίνπ θαη θαηά ην ππφινηπν 50% ηνπ θαηαζρεζέληνο θεθαιαίνπ, αθνχ εμνθιεζεί ην 25%
ηεο αξρηθήο βαζηθήο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο». Απιά, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα θνκκάηη
ηνπ θεθαιαίνπ ζαλ θεθάιαην θίλεζεο, δηφηη δελ κπνξνχλ πιένλ νη επηρεηξήζεηο. Πξαθηηθά, κε
απηφλ ηνλ ηξφπν, ιχλνπκε ην πξφβιεκα λα πάξνπλ θεθάιαην θίλεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο.
ην άξζξν 12, ζηελ πεξίπησζε γ΄, κεηά ηε θξάζε «θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83
ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.» πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί ε θξάζε «εθηφο εάλ ήδε ν νθεηιέηεο έρεη
εμππεξεηήζεη ζπλνιηθά, γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο, ην ρξένο απηνχ». Απηφ, δηφηη κπνξεί ήδε
λα μεθίλεζε κηα λέα ξχζκηζε θαη ζηελ πνξεία λα άιιαμε ηξφπν ξχζκηζεο, ρσξίο λα απνιέζεη
ηελ πξνεγνχκελε.
ην άξζξν 13, ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, κεηά ηε θξάζε «… εθφζνλ δελ
πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά» πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί ε θξάζε «θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο».
α

ην άξζξν 18 «Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 49 θαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 50
ηνπ λ.2859/2000…». Απιψο, λα επεμεγήζνπκε πξνο ην ψκα θαη πξνο φινπο φηη είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ απηφ ην άξζξν, δηφηη πξέπεη λα πνχκε ηη πξνέβιεπε ην άξζξν πνπ θαηαξγείηαη. Σν
α

49 4 πξνέβιεπε φηη δελ κεηψλεηαη, ζε πεξίπησζε ξχζκηζεο, ν πξφζζεηνο θφξνο θαη φηη νη
νθεηιέο ΦΠΑ δελ ππάγνληαη ζε νπνηαδήπνηε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο.
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(πλέρεηα νκηιίαο ηνπ θ. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνχ Αγνξεηή ησλ Αλεμαξηήησλ
Διιήλσλ)
Απηφ θαηαξγείηαη, άξζξν 50 παξ. 6, αθνξά ηα ίδηα κε ηα παξαπάλσ αιιά γηα
πξνζσξηλή πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΦΠΑ.
Άξζξν 20. ηελ παξάγξαθν 1, κεηά ηε θξάζε «φπνηνο δελ θαηαβάιεη» πξνηείλνπκε
λα πξνζηεζεί ε θξάζε «κε δφιν».
Θα αθήζσ ζην ηέινο ην άξζξν 21.
Σν άξζξν 24, δελ ην ζρνιηάδνπκε θαλ, γηαηί καο θάιπςε ε θ. Τπνπξγφο .
Σν άξζξν 28. ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1, «ζηελ παξνχζα ξχζκηζε
δχλαηαη λα ππαρζνχλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο

νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί ζε

πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο». Πξνηείλνπκε αληηθαηάζηαζε κε «ζηελ παξνχζα ξχζκηζε δχλαηαη λα
ππαρζνχλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο φινη νη νθεηιέηεο». Γηαθνξεηηθά αθήλνπκε εθηφο ν ξχζκηζεο
ην πην αδχλακν κέινο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, δειαδή, αζθαιηζκέλσλ πνπ είηε απψιεζαλ
ξχζκηζε, είηε δελ κπνξνχζαλ θαλ λα ππαρζνχλ θάπνηα ζηηγκή ζηε θνξνινγηθή ηνπο ηζηνξία.
ηελ παξάγξαθν 5, πάιη ζην άξζξν 28. Μεηά ηε θξάζε «ζηνπο νθεηιέηεο πνπ
ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ξχζκηζε ρνξεγείηαη έθπησζε επί ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη
πξφζζεησλ

ηειψλ»

πξνηείλνπκε

λα

πξνζηεζεί

ε

ιέμε

«ηφθσλ»

κεηά

ηελ

ιέμε

«πξνζαπμήζεσλ», δειαδή, λα βάινπκε θαη ηνπο ηφθνπο.
Παξάγξαθνο 8 ζην άξζξν 28. «Δηδηθφηεξα ζην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ
Ι.Κ.Α., ΔΣΔΑΜ» θ.ηι. Μηα επηζήκαλζε κφλν, ζα καο ην μεθαζάξηζεηε, θαληάδνκαη θάπνηα
ζηηγκή, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο άιισλ λνκηθψλ κνξθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ θη φρη
κφλν απηέο.
Παξάγξαθνο 13, πεξίπησζε (α). Λέεη «θαζπζηέξεζε πέξαλ ηνπ ελφο κελφο κηαο
δφζεο θαη ξχζκηζεο αλά 12κελν πξνγξάκκαηνο ξχζκηζε» πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε
«κε θαζπζηέξεζε πέξα ησλ δχν κελψλ θαη 2 δφζεσλ ξχζκηζεο αλά 12κελν» δηφηη πξέπεη λα
δείμνπκε έλα κέηξν επηείθεηαο δεδνκέλσλ ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά,
ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο.
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Σν άξζξν 29. ην εδάθην 2, φπνπ ιέεη: «Αζθαιηζκέλνη πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο δηαηεξνχλ ελεξγφ δηθαίσκα επηινγήο θαηψηαηεο αζθαιηζηηθήο
θαηεγνξίαο» πξνηείλνπκε λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «Αζθαιηζκέλνη πνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο πξνο ηελ επηινγή αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο δηαηεξνχλ ελεξγφ
δηθαίσκα επηινγήο θαηψηεξεο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο». Καη απηφ δηφηη, πξέπεη λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη αλαζθάιηζηνπο, πεξίπνπ 400.000 ζπλαλζξψπσλ καο,
λα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα κε ηελ θαηαβνιή κηθξφηεξνπ πνζνχ ηεο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο
αζθάιηζεο έσο ην 20% ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ζε κεληαία αλαγσγή θαζφηη θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ειάρηζηνη κπφξεζαλ κέζα ζε αληημνφηεηεο θαη ιηγφηεξεο δφζεηο λα
ηεξήζνπλ ηηο ξπζκίζεηο. Βξέζεθαλ πάξα πνιινί ζπλάλζξσπνί καο εθπξφζεζκνη.
ην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ζην άξζξν 29, γηα «ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ
ππαγσγήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ή θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο»,
πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί ε θξάζε «ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξφλ άξζξν».
ην άξζξν 31, ε παξαηήξεζε είλαη φηη ζίγεη ηελ Αξρή Αλαινγηθφηεηαο, βάζεη ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ ζπληάγκαηνο θαη ζα πξέπεη λα ην πξνζέμνπκε ιίγν. Απηφ, έρεη λα θάλεη κε ηελ
εηο φισλ επζχλε ησλ κεηνρψλ θαηά 10% ζε εηαηξείεο θαη λνκηθά πξφζσπα.
Η παξάγξαθνο 4, ζηε θξάζε «νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζα έηρε ζηε δηάζεζή ηνπ»
πξνηείλνπκε λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε θξάζε «νπνηνδήπνηε δηθνλνκηθφ ε νπζηαζηηθφ δηθαίσκα
ζα είρε ζηελ δηάζεζή ηνπ». Πξέπεη λα θαιχςνπκε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.
Παξάγξαθνο 5, ηνπ άξζξνπ 31. ην ηέινο ηεο δηαηχπσζεο ηνπ άξζξνπ 5 φπνπ ιέεη
«ην νξζφ απηφ ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξγεζεο ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.238/1994»
πξνηίλνπκε λα πξνζηεζεί ε θξάζε «ήηνη απφ ηζρχνο ηνπ λφκνπ λ. 4172/2013 κε ΦΔΚ Α΄
167/27 23-7-2013.
ην άξζξν 33, ζην ηέινο «ε θνηλνπνίεζε ησλ πξάμεσλ»- έρεη λα θάλεη κε ηηο
επηδφζεηο κε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ- θαη είλαη λα ζεκαληηθφ θαη ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην
κπαιφ καο φηη δελ ζα πξέπεη λα είκαζηε ελάληηνη ή απέλαληη ζηελ θαηάξγεζε ηεο πιαζκαηηθήο
επίδνζεο φπσο απηή έρεη ςεθηζηεί ζηελ Δπξψπε. Πξνηείλνπκε, ζα ην δηαβάζσ γηα λα είκαζηε
ζαθείο. «Μεηά ηελ παξέιεπζε 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο ηεο εάλ ε ηαρπδξνκηθή
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δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ ε ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε είλαη εθηφο Διιάδαο ε αηνκηθή εηδνπνίεζε ζεσξείηαη φηη έρεη θνηλνπνηεζεί κνλίκσο
κεηά ηελ παξέιεπζε 30 εκεξψλ». Απηφ ιέεη ην νξζφ 33. Γειαδή, δεθαπέληε κέξεο απφ ηελ
απνζηνιή. Ση πξνηείλνπκε; Πξνηηκνχκε λα αληηθαηαζηαζεί σο αθνινχζσο: «Καηά ηελ εκέξα
πξαγκαηηθήο παξαιαβήο πνπ βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία
ή άιιε ππεξεζία ηνπ εμσηεξηθνχ». Γηφηη, έρνπλ παξαηεξεζεί πάξα πνιιέο θνξέο
πξνβιήκαηα θαη πξέπεη λα είκαζηε θαη ζχλλνκνη γηα λα κελ ππάξρνπλ πιαζκαηηθέο
επηδφζεηο. Αξθεηά έρνπκε ηαιαηπσξήζεη, λνκίδσ, ηνλ Έιιελα πνιίηε. Σα ηειεπηαία πέληε
ρξφληα.
Γελ έρνπκε άιιεο παξαηεξήζεηο ηα άξζξα. Κπξία Τπνπξγέ, ζαο δίλσ ηα έγγξαθα κε
ηηο ζεκεηψζεηο, γηα ηα πξαθηηθά.
Κιείλνληαο, λα πνχκε φηη επηπρψο γηα απηφ ην Κνηλνβνχιην δελ απνηειεί κνλνκεξή
ελέξγεηα έλα λνκνζρέδην φπσο απηφ. πκθσλψ φηη είλαη εμαηξεηηθά επείγνλ λα θάλνπκε θάηη,
έλα βήκα, λα ζπκεζνχκε φηη ην Γεθέκβξην θαη ηνλ Ννέκβξην δελ κπνξέζακε φπσο ζα έπξεπε
λα είρακε θάλεη- αλ θη νη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο ζηεξίμακε ηφηε ηηο εθαηφ δφζεηο πνπ είρε θέξεη
ε ηφηε θπβέξλεζε- δελ θαηαθέξακε φκσο ππφ ηελ πίεζε ηεο ηξφηθα λα πξνρσξήζνπκε ζε
θαλέλα ειιεληθφ κέηξν παξά λα πινπνηήζνπκε αιινδαπά ζρέδηα.
Διπίδσ, φινη κε ζχλεζε θαη ειιεληθφ ηξφπν ζθέςεο, λα βνεζήζνπκε απηή ηελ
παηξίδα λα πάεη παξαθάησ θαη φινη καδί λα πξνζπαζήζνπκε δεκηνπξγηθά λα βνεζήζνπκε
απηή ηελ θπβέξλεζε ζε θάζε ηεο βήκα, δηφηη λνκίδσ φηη ππάξρεη κφλν θαιφο ζθνπφο θαη φρη
θάπνηνο πνλεξφο ή θάπνην θξπθφ ζρέδην ή θάπνηα θξπθή αηδέληα.
Δπραξηζηψ πνιχ.
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