ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 02 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα
16.15΄, στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής συνήλθε σε
συνεδρίαση η Διαρκής Οικονομικών Υποθέσεων , υπό την προεδρία του
Προέδρου αυτής, κυρίου Μάκη Μπαλαούρα, με θέμα ημερήσιας διάταξης την
συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων»(3η συνεδρίαση).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Ειδικός Αγορητής των ΑΝ.ΕΛ.): Σας
ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω επειδή άκουσα λίγο και τις συζητήσεις που έγιναν τώρα
από το συνάδελφο, τον κ. Δήμα και να πω ότι η δική μας Κυβέρνηση έρχεται
να υλοποίηση το σχέδιο, όπως είπε ο κ. Υπουργός, πολύ σωστά για την
διαιτησία. Απλά, το υπενθυμίζει και εγώ θα πω ότι για την ποινική ρήτρα που
ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ήταν σύμβαση που έχει υπογραφτεί

από προηγούμενες κυβερνήσεις και εμείς πρέπει να υλοποιήσουμε αυτή τη
σύμβαση αποδεχόμενοι και το προϊόν της διαιτησίας.
Άρα, πρέπει να είμαστε σύννομοι.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: (Ομιλεί εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Ειδικός Αγορητής των ΑΝ.ΕΛ.): Όχι, ενώ
την πρώτη σύμβαση του ΟΠΑΠ, δηλαδή, όταν ιδιωτικοποιήθηκε ο ΟΠΑΠ.
Όλος αυτός ο θόρυβος που γίνεται, δεν κατανοούν κάποιοι ότι θα
πρέπει να μπει μια κανονικότητα, διότι έχουν χαθεί πάρα πολλές περιουσίες,
αυτή τη στιγμή, στον παράνομο στοίχημα και ειδικά στα παράνομα καζίνα που
λειτουργούν σε πολλές περιοχές της επαρχίας, το γνωρίζουν πολλοί
συνάδελφοί που είναι Βουλευτές, άλλα και ειδικά μέσα στην Αθήνα.
Όταν έρθει το νομοσχέδιο που θα κλείσει το θέμα του ηλεκτρονικού
τζόγου τότε θα μαζευτεί όλο αυτό το μαύρο χρήμα, το οποίο φεύγει από το
Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, φεύγει από τους παίκτες του Έλληνα
φορολογούμενων, χάνονται περιουσίες, όπως λέω και φυσικά βγάζουν
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δραστηριότητες όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι κρύβουν αυτά τα καζίνα
μέσα σε καφενεία, σε Internet καφέ και σε πολλές άλλες δραστηριότητες.
Σαφώς, θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα ελέγχου. Το μόνο σύστημα
ελέγχου είναι να καθιερωθεί και να υλοποιηθεί και να δεσμευτούν όλα τα
σοβαρά μέρη, όπως είναι οι διαχειριστές τους είτε με τα VLTs και το κράτος με
τη νομοθεσία και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην ταυτοποίηση,
όπως γνωρίζουμε όλοι, των παικτών και ότι πρέπει να συμβεί.

Αυτό, το οποίο επιμένει μια πορεία, το είπε και ο κ. Αμυράς, καλό θα
είναι η Κυβέρνησή σας επειδή asset εκεί πάνω στην Πάρνηθα είναι τεράστιας
αξίας από κάθε άποψη, να προσέξουμε όταν το πάρουμε να βγάλουμε λεφτά
και από αυτό. Να γίνει κάποια πολύ μεγάλη αξιοποίηση, διότι είναι ένα από τα
μοναδικά ακίνητα και νομίζω στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κι άλλο
τέτοιο σε βουνό, κοντά σε αστική περιοχή και σε τέτοιο υψόμετρο που να είναι
και προσβάσιμα με το αυτοκίνητο.
Άρα, από τουριστικής ή όχι μόνο άποψης, πιθανόν και επιχειρηματικής,
θα έπρεπε να το αξιοποιήσουμε, έτσι ώστε να βγάλει λεφτά και το ελληνικό
δημόσιο.
Όσον αφορά την απολογία για τη φορολογητέα ύλη είναι σημαντικό, το
είπε και χθες, ότι η επέκταση που γίνεται είναι πάρα πολύ λογική, διότι έχουμε
πάρει βεβαίωση πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ έσοδα, έχουμε εισπράξει
πάνω από 200 εκατομμύρια και έχουμε μια φορολογητέα ύλη αποκρυβείσα, η
οποία αποκαλύφθηκε πάνω τα 5 δισεκατομμύρια.
Άρα, το μόνο λογικό είναι να δώσουμε επέκταση και νομίζω ότι ο
κόσμος θα έρθει, χιλιάδες Α.Φ.Μ. έχουν έρθει και έχουμε μπει σε αυτή τη
διάταξη.
Με αφορούν και θα ήθελα να σχολιάσω και τις τροπολογίες που έχουν
έρθει και να ξεκινήσουμε την τροπολογία του Υπουργού, του κ. Πετρόπουλου
για τις συντάξεις χηρείας, των θανούντων εν εργασία ή συνταξιούχων. Είναι
πάρα πολύ σημαντικό να μπει κανόνας.
Είδα και κάποιες διατάξεις, στα γρήγορα, οι οποίες προβλέπουν μέχρι
και την περίπτωση ύπαρξης διαζευγμένου συζύγου. Δηλαδή, έχει δοθεί

μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ένας σύζυγος εν ζωή, χάνεται, αλλά μπορεί να
υπάρχει και ένας διαζευγμένος σύζυγος, οπότε, είναι πολύ σημαντικό και
βλέπουμε ότι με σοβαρότητα αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα. Βεβαίως, στα
εργατικά ατυχήματα, ο Νόμος μένει ως έχει. Υπάρχει το ποσό της κατώτατης
σύνταξης. Υπάρχει πρόβλεψη για τον ΟΓΑ. Υπάρχει πρόβλεψη για όλα,
οπότε, νομίζω και οι αντίστοιχοι συντάκτες των δημοσιογραφικών γραφείων
θα το δουν θετικά. Δεν νομίζω ότι θα βρουν κάτι αρνητικό να πουν αύριο γι'
αυτό, γιατί, έχουμε βαρεθεί να ακούμε επάνω στα θετικά, αρνητικά.
Για την ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης προσωρινής σύνταξης για τον
ΕΦΚΑ, για μένα, το σημαντικότερο είναι, ότι η προσωρινή σύνταξη αναπηρίας
θα υπολογίζεται στο 80%. Άρα, είναι πολύ σημαντικό, μαζί με την τάχιστη
διαδικασία έκδοσης της σύνταξης, εάν παίρνει κάποιος το 80% της σύνταξης,
είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο θα τον βοηθήσει στις υποχρεώσεις
της ζωής του. Διότι το Κράτος, πρέπει να είναι δίκαιο και βάσει του
συντάγματος, αλλά και βάσει της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο
ελληνικός λαός και οι Έλληνες εργαζόμενοι, πόσο μάλλον οι συνταξιούχοι, οι
οποίοι έχουν εργαστεί πάρα πολλά χρόνια, με άλλες συνθήκες, μεγάλες
αμοιβές και τώρα πλέον, πρέπει να παίρνουν τη σύνταξη και σύντομα, αλλά
και η προκαταβολή που βγαίνει να είναι το 80%. Είναι εξαιρετικά σημαντικό
για αυτούς και για τις υποχρεώσεις που έχουν.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα συζητήσουμε επί των άρθρων και
θα ψηφίσουμε υπέρ.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.

