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πηγή είναι α υ τ ή ( για να αντλούμε στοιχεία και να μην έχουμε αυτή την 

παραπληροφόρηση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κύριε Υ π ο υ ρ γ έ / δεν υπάρχει άλλος

εγγεγραμμένος για να πρωτολογήσει. Έ χ ε τ ε  το λόγο.
1 Λ/

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Κύριοι συνά δ ε λφ ο \/ θα απαντήσω στα σχόλια επί των άρθρων.



Δεν θα απαντήσω στα σχόλια τα οποία δεν αφορούν τα άρθρα ή αφορούν 

άλλα θέματα, όπως η τελευταία αγόρευση του κυρίου Αργύρη, η οποία αφορά 

τη τροπολογία, θα α π α ν τ ή σ ω (όταν συζητηθεί η τροπολογία.
f

Σε σχέση με τα άρθρα.ας σταθώ στην παρατήρηση του κυρίου Ακριτίδη, ο

I
οποίος ανέφερε ότι δεν θεωρεί το άρθρο 4α ως αναγκαίο.

Το άρθρο 4α κύριε συνάδελφε, δεν ρυθμίζει προαναγγελία συγκεντρώσεων 

των επιχειρήσεων. Ορίζει στιζόταν γίνει μια συγκέντρωση επιχειρήσεων, οι 

οποίες έχουν 10% του συνολικού κύκλου εργασιών, αυτό γνωστοποιείται και 

έχει ως σκοπό τη χαρτογράφηση του χώρου, για να παρακολουθεί τ α ι Λη 

εξέλιξη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Βοηθάει την υπηρεσία να

γ-^ι»λ/
έχει γνώση ]— < τ ά σ ε ω ν  της αγοράς. Κάπως πρεπει,,και η υπηρεσία να 

συγκεντρώνει αυτά τα στοιχεία.

4

θα ήθελα επίσης να πω -επειδή αυτό είναι μια πρακτική η οποία υπάρχει

εδώ και μερικά χρόνια- ότι δεν είναι σωστό να πολυαλλάζουμε τις

πρακτικές. Έ χ ο υ μ ε  προσπαθήσει να την εμπεδώσουμε^ με παρατηρήσεις,

σχόλια, πρόστιμα. Ας τ' αφήσουμε; λοιπόν, έτσι όπως έχει.

ι
Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα αναφερθώ^αφορά δυο παρατηρήσεις του

κυρίου Χατζηδημητρίου. Η πρώτη παρατήρηση αφορά το άρθρο 4δ', παρ.8 ότι
/ · .

πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία.όπου θα λήγει το θέμα. Πιστεύω
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όμως ότι δεν είναι σκόπιμο αυτό, αφού οι συμμετέχουσες σε συγκέντρωση

νλτννΟ ¡το υ
επιχειρήσεις μπορ®ίτν να παρατείνουν την προθεσμία,) όσο κρίνουν αυτές

I ι

σκόπιμο. Και αν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση δεν
r

είναι πλήρη, θα πρέπει το Υπουργείο να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει απόί  I

τις επιχειρήσεις να δώσουν αυτά τα στοιχεία και να αφήσει το θέμα α ν ο β τ ό ^  

όσο οι επιχειρήσεις δεν απαντούν. Εάν οι επιχειρήσεις δεν απαντούν, είναι 

δικό τους θέμα. Εν πάση περιπτώσει^έχει το Υπουργείο τη δυνατότητα να 

βάλει και αυτό προθεσμία. Και λέει: "Η παρέλευση άπρακτης της 2μηνης 

προθεσμίας ισοδυναμεί με απόρριψη της αίτησης". Έ χ ε ι  τη δυνατότητα 

λοιπόν, αν κρίνει ότι η υπόθεση δεν πρέπει να χρονίσει, να βάλει κάποιες 

προθεσμίες^σύμφωνα με την παρ.7 και να κλείσει το θέμα.

Ό σ ο ν  αφορά το άρθρο 4ε' π α ρ . 4 (κύριε Χατζηδημητρίου, αυτό ρυθμίζει τη

*
περίπτωση που έχουν προχωρήσει δυο επιχειρήσεις σε συνένωση. Η επίπτωση,

αν η συνένωση δεν κρ ί νέται θετικής είναι να διαταχθεί ο διαχωρισμός των

επιχειρήσεων. Δεν κατάλαβα γιατί σας ενοχλεί αυτό. Διότι αν δεν μπορεί να

γίνει αυτό,, τότε όλες οι επιχειρήσεις θα πραγματοποιούν τις συνενώσεις

και δεν θα φοβούνται πια τίποτα, ή μόνο το πρόστιμο^τυχόν. Πρέπει λοιπόν

1
να υπάρχει ιςαι η συγκεκριμένη επίπτωση του διαχωρισμού των επιχειρήσεων. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Το "μπορεί" με ενοχλεί κύριε Υπουργέ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και
........................ I .. ............. . .....  | I I I Ι,ΙΙ,ΙΙ ) '

Εμπορίου): Το "μπορεί" υπάρχει, διότι μπορεί εκ των υστέρων να κρίνει ότι 

η συνένωση είναι επιτρεπτή. Δεν είναι υποχρεωμένη να διατάξει οπωσδήποτε
r

το διαχωρισμό. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής: Έ χ ο υ μ ε  μια 

νοοτροπία καχυποψίας απέναντι σε όλες τις δημόσιες αρχές. Και δεν πρέπει 

να έχουμε αυτή την καχυποψία, γιατί οι νόμοι πρέπει να δίνουν σε τέτοιες 

Αρχές, όπως η Αρχή Ανταγωνισμού, κάποια ελευθερία δραστηριότητος, κάποια 

δυνατότητα κρίσεως, κάποια δυνατότητα προσαρμογής. Αν τα καθορίζουμε όλα 

αυστηρά, τότε δημιουργούμε τόσο στενά πλαίσια δράσης, που ασφυκτιά η Αρχή 

και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Α λ λ ι ώ ς (δεν είναι Αρχή!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Έ χ ο υ μ ε  δευτερολογίες^ κύριε Πρόεδρε; 

Ή θ ε λ α  να πάρω το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Βεβαίως, κύριε Χατζηδημητρίου. Ό σ τ ι ς  

θέλει, ζητεί το λόγο και δευτερολογεί.

Έ χ ε τ ε  το λόγο.

5Υ
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αντισταθούμε για ορισμένους λόγους θα παρανομούν, θα περιφρονούν το 

κράτος και τη νομοθετική του δομή και θα κάνουν του κεφαλιού τους.
ι

Πραγματικά δεν με πείσατε, θα περιμένω τη δευτερολογία σας για να 

αναπτύξετε ίσως εκτενέστερα τα επιχειρήματά σας. Και σας λέω από το Βήμα 

αυτό, ότι εάν με την εκτενέστερη ανάλυση του θέματος πειστώ^ότι πράγματι 

δίνει τη δυνατότητα απλώς άσκησης ευρύτερων πολιτικών πρωτοβουλιών θα σας 

πω ναι, θα ανακαλέσω τις επιφυλάξεις μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει άλλος 

εγγεγραμμένος, θα απαντήσετε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Οχι. ,,

<5
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κηρύσεται περαιωμενη η συςητηση επι

της Ενότητας των άρθρων 1 έως 3.

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει; 

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά
λ

πλειοψηφία ως έ χ ε ι .
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Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το

άρθρο 2 ως έ χ ε ι ;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.^

λ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΑΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς, το άρθρο 2 έγινε δεκτό ως 

έχει κατά πλειοψηφία.

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
, ?

ΠΡΟΕΑΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς, το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως 

έχει κατά πλειοψηφία.

Κ ύ ρ ο ι  6υ >
ισερχόμεθα στη συζήτηση του άρθρου 4.

Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ., Ενέργ. Τεχνολ. και Εμπορίου):Κύριε

Πρόεδρε, θα ήθελα να κατατοπίσω το Σώμα για ορισμένες τροποποιήσεις τις 

ι/Οι ζχ\,ουφ ίρ< ~ υ
οποίες κρίνω σκόπΤμε^/στη συνέχεια της συζήτησης, οι οποίες έγιναν στην 

■%
Κοινοβουλευτική Επιτροπή και εδώ.



Στο άρθρο 4 παρ. 1 που αναφέρεται στο άρθρο 8 και ορίζεται η σύνθεση 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού*

Στο άρθρο 8 παρ.3 εκεί που λέει: "Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απαρτίζεται 

από", μετά το εδάφιο δ^βάζουμε το εδάφιο ε ' π ο ύ λ έέ ι :  " Έ ν α ν  εκπρόσωπο της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών^ Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος, που 

υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τη συνομοσπονδία αυτή".

Το υπάρχον εδάφιο ε'γίνεται εδάφιο στ', το εδάφιο στ/ γίνεται εδάφιο

( ) ι ι
ζ, το εδάφιο ζ γίνεται εδάφιο η και προστίθεται στοιχείο θ^το οποίο εχει

ως εξής: " Έ ν α  πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με εμπειρία επί θεμάτων

•η,
προστασίας του ανταγωνισμού".

Η επομένη περίοδος επαναδιατυπώνεται ως εξής: "Τα υπό στοιχ. ζ^έως θ^

μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από

τον Υπουργό Εμπορίου".

τΐΌ υπζνιί Ί ΐ ΐ
Στο ά ρ θ ρ ο Τ Υ  /το άρθρο 8β στην παρ.2 και στο εδάφιο ε' εκεί που λέει: 

"Απειλεί και επιβάλλει τα πρόστιμα, τις χρηματικές ποινές και τις άλλες 

κυρώσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 4α παρ.4, 4β παρ.4, 

4δ...", το "4δ" γίνεται "4ε". Το επισήμανε η Επιστημονική Υπηρεσία της 

Βουλής.

Λ
Στο άρθρο 13γ "Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού" -το οποίο
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είναι μέσα στο άρθρο 4- το "στον Υπουργό Εμπορίου" γίνεται "στους

Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου".

Αυτές είναι οι αλλαγές^κύριε Πρόεδρε, θέλω να επαναλάβω για την πρώτη 

αλλαγή ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού από 7με,λής γίνεται 9μελής, γιατί 

πρέπει να είναι μονός αριθμός. Προστίθεται ένας εκπρόσωπος της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματ ιών, Βιοτεχνών-, Εμπόρων Ελλάδος και ένα πρόσωπο 

αναγνωρισμένου κύρους με γνώσεις στα θέματα προστασίας του ανταγωνισμού 

το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Εμπορίου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 Εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κύριος 

Κολιοπάνος έχει το λόγο επί του άρθρου 4.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 4 -ίσως το σημαντικότερο 

άρθρο του σχεδίου νόμου- αναφέρεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

« κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου επί της αρχής 

τόνισα τους λόγους για τους οποίους το σχέδιο νόμου οδηγείται στην 

απόφαση να δημιουργήσει αυτήν την ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Στο άρθρο λοιπόν 4, στο άρθρο 8 ^ ® & ϊ ν  παρ.2 αναφέρεται ότι ο 

προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού εγγράφεται σε ιδιαίτερο φορέα 

του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορίου. Στην παρ.3 αναφέρεται η

σύνθεση της. Επιτροπής η οποία στο αρχικό σχέδιο ήταν 7μελής και προ



/ / Γ /

οικονομικά συμφέροντα. Δεν βάζετε κι ένα "πόθεν έσχες";

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΙΙΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Υπάρχει, κύριε Κατσαρέ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ: Υπάρχει; Δεν το πρόσεξα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Βενιζέλος): 0 Υπουργός Εμπορίου, κ. Σημίτης, έχει

το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. ̂ Εμπορίου): Κύριοι συνάδελφοι, δύο

δυνατότητες υπάρχουν, για να ρυθμίσεις τα σχετικά με ένα όργανο ελέγχου. 

Η μία δυνατότητα είναι να αναθέσεις τον έλεγχο απευθείας στην πολιτική 

εξουσία, να ορίσεις ότι ο Υπουργός, η Κυβέρνηση, παίρνει σε τελευταία 

ανάλυση τις αποφάσεις και η όποια αρχή, το όποιο όργανο, είναι

υποχρεωμένο να υπακούει στις εντολές του Υπουργού. Τότε θα υπάρχει η

, r
πολιτική ευθύνη, την οποία επιθυμεί ο κ. Κατσαρός και θα υπάρχει η 

πολιτική ευθύνη, την οποία επιθυμούν ορισμένοι, όταν λένε ότι η επιτροπή 

ανταγωνισμού, όπως παρουσιάζεται σ' αυτό το νομοσχέδιο, είναι 

αποστασιοποιημένη από τα πράγματα.

Αλλά η Κυβέρνηση και ο Υπουργός δεν είναι το κατάλληλο όργανο, για να 

ελέγχει τις εξελίξεις στην αγορά και να κρίνει τις επιμέρους επιπτώσεις.

λ ( Ρ X )
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Είναι φανερό ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κυρίως κάτω από 

πολιτικά, αν όχι κομματικά κριτήρια. Η κατεύθυνση της εφαρμογής του νόμου 

θα αλλάζει ανά τετραετία ή ανά Κυβέρνηση.

Η άλλη δυνατότητα είναι να υπάρχει μία Ετίιτροπή, η οποία θα έχει 

χαρακτήρα, που προσομοιάζει σε μία δικαστική αρχή, θα πρέπει να υπάρχουν 

κριτήρια καθορισμένα στο νόμο. Και υπάρχουν εδώ κριτήρια καθορισμένα στο 

νόμο, θα κρίνει, λοιπόν, με βάση τα κριτήρια αυτά.

Η Επιτροπή αυτή δεν αποτελείται από τεχνοκράτες ψυχρούς, οι οποίοι 

κοιτάζουν μόνο αριθμούς και είναι αδιάφοροι. Αποτελείται από εκπροσώπους

«η.
των κοινωνικών φορέων και επίσης, από άτομα, όπως ορίζει ο νόμος, τα 

οποία έχουν και γνώση και εμπειρία επί των θεμάτων του ανταγωνισμού. Τα 

δεύτερα αυτά άτομα, αν είναι ικανά και κατάλληλα, πρέπει να έχουν 

κοινωνική ευαισθησία.
«

θα ήθελα να απαντήσω σε μερικούς ότι οι νομικοί δεν είναι πρόσωπα 

αδιάφορα στο ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία, εφόσον είναι νομικοί, οι 

οποίοι αντιλαμβάνονται τα νομικά ως μία κοινωνική επιστήμη. Είναι 

πρόσωπα, τα οποία έχουν συναίσθηση και ευαισθησία για το τι επίπτωση έχει 

και σε ποιά κατεύθυνση λειτουργεί ένας νομικός κανόνας.

Τί επιτυγχάνεται με την ανεξαρτησία αυτής της επιτροπής σε σχέση με
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άμεσες κυβερνητικές αποφάσεις; Επιτυγχάνεται ότι υπάρχει μία σταθερότητα 

δικαίου, επιτυγχάνεται ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι όμοια,
ι

ακολουθεί τους ίδιους κανόνες για πολύ χρονικό διάστημα, επιτυγχάνεται η

λ
βεβαιότητα στο κοινό ότι δεν εμπλέκεται στις περιπτώσεις αυτές ένα

/

πολιτικό συμφέρον, μία πολιτική επιδίωξη, ένα κομματικό συμφέρον, μία 

κομματική επιδίωξη.

Δεν υπάρχει ένας τρόπος, ώστε να αποκλείσουμε οπωσδήποτε σ' αυτή την 

περίπτωση μία εξέταση, η οποία γίνεται περισσότερο κάτω από ειδικά 

επιστημονικά κριτήρια. Προσπαθούμε, όμως, να ισορροπήσουμε τη ρύθμισή με 

το να ορίζουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και ο Υπουργός Εμπορίου έχει 

τη δυνατότητα να προσφύγει στην Επιτροπή, αλλά και οι Υπουργοί Εμπορίου 

και Εθνικής Οι/κονομίας έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν την εφαρμογή 

μιάς απόφασης της Επιτροπής σε σχέση με τις συγκεντρώσεις.

Δεν υπάρχει τέλεια αποστασιοποίηση της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση έχει 

και την εποπτεία και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα 

παρέμβασης. Νομίζω, λοιπόν, ότι η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται σε μία 

ρύθμιση, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στα διάφορα συμφέροντα, τα οποία 

αντι τ ί θε ν τ αι .
Λ
λΑ

θα ήθελα, επίσης, να υπενθυμίσω ότι και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
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Έ ν ω σ η ς  υπάρχουν αντίστοιχες ρυθμίσεις. Παντού, η προσπάθεια είναι να μην 

έχει άμεση πολιτική ανάμειξη η όποια Κυβέρνηση στην ρύθμιση των θεμάτων
ι

αυτών.

Ό σ ο ν  αφορά τις άλλες παρατηρήσεις, οι οποίες- έγιναν, θα ήθελα να

συμφωνήσω με το ότι στο άρθρο 8 δ', με τον τίτλο "Οργάνωση και προσωπικό 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού", στην παράγραφο 3, θα πρέπει να διαγραφούν οι 

λέξεις "τεχνικού ή βοηθητικού". Επίσης, μετά θα πρέπει να διαγράφει και η 

λέξη "και" στην επόμενη σειρά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Βενιζέλος): Κύριε Υπουργέ, επαναλαμβάνετε "σας
·**

παρακαλώ τις διορθώσεις που είπατε τώρα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας & 

Εμπορίου): Στο άρθρο 4 περιέχεται το άρθρο 8 δ'. Στην παράγραφο 3, στο 

δεύτερο εδάφιο, αναφέρεται το εξής: "Πλήρωση θέσεων μέ σύμβαση ιδιωτικού 

δικαίου γίνεται όταν πρόκειται για πρόσληψη ειδικού επιστημονικού...".

Διαγράφεται το κόμμα, μετά τη λέξη "επιστημονικού", διαγράφονται οι 

λέξεις "τεχνικού ή βοηθητικού", μένει η λέξη "προσωπικού", και 

διαγράφεται και η λέξη "και". Έ τ σ ι ,  το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 

του άρθρου 8δ' έχει ως εξής: "... πρόσληψη ειδικού επιστημονικού
λ■Λ

προσωπικού για θέσεις που δεν καλύπτονται με μετάταξη ή απόσπαση".

Γ
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θα ήθελα να επαναλάβω γιατί φαίνεται ότι προέκυψε κάποια ασάφεια στο 

άρθρο 8 παρ. 3 στη σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο τελευταίο 

εδάφιο "Τα υπό στοιχ. ζ-θ μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού ορίζονται με 

τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εμπορίου"."’'

Έ τ σ ι  έχει το τελευταίο εδάφιο στη σωστή του διατύπωση. Αυτά^ κύριοι 

συνάδελφοι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΙΙΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Για το άρθρο 8 ^ εδάφιο ε, έχετε κάποια

κ ο υ β έ ν τ α ^ ύ ρ  ι ε Υπουργέ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

_ *̂·· 
Εμπορίου): Δε νομίζω^ κύριε συνάδελφε, ότι μπορούν τα κόμματα και οι

Βουλευτές να προσφεύγουν. Η Βουλή αρκεί. Να μη φορτώσουμε την Επιτροπή

Ανταγωνισμού με υπερβολικές υποχρεώσεις γνωμοδοτήσεων. Η κύρια δουλειά

της είναι να λύνει υποθέσεις και να ελέγχει την αγορά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικήτας Βενιζέλος): 0 εισηγητής της πλειοψηφίας κ.

Κολιοπάνος έχει το λόγο για να δευτερολογήσει για δυο λεπτά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα και

συνεπώς δεν θα κάνω χρήση της δευτερολογίας μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Νικήτας Βενιζέλος): 0 εισηγητής της μειοψηφίας κ. Σίδερης

λ
έχει το λόγο'.για δευτερολογία δυο λεπτών.
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Διότι, τότε καθιστάμεθα συνυπεύθυνοι τα κόμματα που εκπροσωπούνται

ν ° /
στη Βουλή, για κάθε κακό που συμβαίνει. Εγώ; κύριε/Ύπουργέχτου Εμπορίου, 

δεν το είδα. Εσείς που σας δώσαμε τη δυνατότητα με το νόμο να παρέμβετε, 

γιατί δεν παρεμβήκατε;11 Δηλαδή εξισορροπείτε, θα ψλέγα, και το σύστημα.

Επανέρχομαι στο ότι μένει αόριστο το "μετά από αίτηση της Βουλής"

Μιλάμε για το πως θα δραστηριοποιηθεί ένας καινούργιος θεσμός. Υπάρχει 

φόβος τελικά να μείνει ανενεργός αυτή η διάταξη, μετά από αίτηση της 

Βουλής, θα υπογράψει Βουλευτής αίτηση, θα τη φέρει εδώ και θα τεθεί σε 

ψηφοφορία και όταν έχει την πλειοψηφία των παρισταμένων εν απαρτία 

συναδέλφων, τότε θα στέλνεται στην επιτροπή; Πώς θα λειτουργήσει;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Νικήτας Βενιζέλος): Κύριε Υπουργέ, έχετε να κάνετε 

καμμία παρατήρηση;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας Τεχνολογίας και

Εμπορίου): θα απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, στις ερωτήσεις.

Εμείς είμαστε της άποψης;ότ ι ο πρόεδρος πρέπει να ορίζεται από τον 

)/πουργό και να μην ορίζεται στο κείμενο του ν ό μ ο ^ π ο ι ό  από τα μέλη της 

έπιτροπής Ανταγωνισμού, θα είναι πρόεδρος. Α'ότι μπορεί να τύχει το μέλος 

αυτό, άν για παράδειγμα ορίσουμε το πρώην μέλος του Νομικού Συμβουλίου^να 

μην έχει την’; ικανότητα, τη γνώση να είναι πρόεδρος. Λοιπόν, πρέπει ο



να έχει τη δυνατότητα ε π ι λ ο γ ή ς ^ ο ι ό ς  μπορεί να κάνει πιο καλά 

τη δουλειά, απ' αυτούς οι οποίοι θα συμμετέχουν^

Ό σ ο ν  αφορά την ερώτηση για τα ε ι δι κ ε υμ έ ν α Ό τ ε λ έ χ η  που μου έκανε ο 

κύριος Σίδερης και ο κύριος Χατζηδημητρίου, θέλώ" να σας διαβεβαιώσω;ότι 

το αντικείμενο αυτό είναι πολύπλοκο, είναι ειδικό. Υπάρχουν άνθρωποι, οι 

οποίοι επί πάρα πολλά χρόνια, έχουν μελετήσει, σπουδάσει γύρω από το 

αντικείμενο αυτό. Η δημόσια διοίκηση έχει ικανά στελέχη. Σίγουρα, όμως, 

δεν έχει στελέχη που έχουν τέτοιες γνώσεις στο αντικείμενο, διότι δεν 

υπήρχε τομέας της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος να ασχολείται ειδικά με 

αυτό το αντικείμενο.

(ΓΜ)

Λι
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Σας ανέφερα ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορίου, οι οποίοι είναι 

αρμόδιοι για το αντικείμενο, σύμφωνα με τις αρχές οι οποίες ισχύουν για 

τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλάζουν κατά καιρούς απασχόληση και ως εκ 

τούτου,δεν έχουν συνήθως τις προσλαμβάνουσες π α ρα τ ά σ ε ι ς ,  τη γνώση και 

την εμπειρία που είναι απαραίτητη .

Επιτέλους^ πρέπει να δεχθούμε ότι σε ορισμένα θέματα,αν θέλουμε καλή 

δουλειά, πρέπει να εχουμε ειδικούς. Δεν είναι ο καθένας ειδικός, επειδή 

ξέρει να διαβάζει ένα νομικό κείμενο. Χρειάζεται να έχει ενασχοληθεί με 

το θέμα για πάρα πολύ καιρό. Και αν δεν εξασφαλίσουμε τέτοιους ανθρώπους 

δεν θα έχουμε μία σωστή επιτροπή και μία σωστή γραμματεία.

Τέλος^ στην παρατήρηση του κυρίου Χατζηδημητρίου για την αλλαγή των

, <
μελών της επιτροπής ανταγωνισμού τμηματικά, θα πω ότι αυτό είναι ένα 

σύστημα το οποίο έχει και τα προτερήματά του, έχει όμως και κάποια/ 4

ελαττώματα. Υπάρχει και το άλλο σύστημα,(το οποίο έχουμε προκρίνει εμείς. 

Σύμφωνα με το σύστημα που έχουμε προκρίνει εμείς, οι διάφοροι φορείς 

μπορούν να ορίσουν και πάλι το ίδιο πρόσωπο και να υπάρξει μία συνέχεια.

Συνήθως^όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από διάφορα όργανα τα 

οποία λειτουργούν στις δημόσιες υπηρεσίες, η πρακτική είναι οι επιτροπές 

να ανανεώνονται με εκπροσώπους των φορέων ή μερικόί από τους
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διοριζόμενους εΐηο τον Υπουργό και να παραμένουν μερικά από τα προηγούμενα 

μέλη και έτσι εκ των πραγμάτων να υπάρχει συνέχεια και εμπειρία.

Δε θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε, αυτό το σύστημα^ όπως το έχουμε

προβλέψει εδώ. /  · ^

/
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Βενιζέλος):Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η 

συζήτηση επί του άρθρου 4.

Ερωτάται το Σώμα · (¡.νεται δεκτό το άρθρο 4^όπως τροποποιήθηκε από 

τον κύριο Υπουργός

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:Δεκτό, δεκτό.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ:Κατά πλειοψηφία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Βενιζέλος):

τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,

42 οτ^ρ> ηΊ
" Τ ο  άρθρο 4 έγινε δεκτό^όπως

Εισερχόμαστε στη συζήτηση της ενότητας των άρθρων 5, 6, 7.

0 Εισηγητής της Πλειοψηφίας κύριος Κολιοπάνος έχει το λόγο για 10

λεπτά.

ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΚΟΛΙΩΠΑΝΟΣ:θα τελειώσω πολύ νωρίτερα^κύριε Πρόεδρε, θα είμαι 

σύντομος^όπως και στις προηγούμενες τοποθετήσεις μου.

Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 5 περιλαμβάνει και προβλέπει τα μητρώα και

τις γνωστοποιήσεις. Είναι ένα άρθρο το οποίο υπήρχε από το 1977.



πήρα, όχι δεν πήρα τη γνωστοποίηση. Ας καθιερωθεί λοιπόν δ ι 'επιδόσεως, 

δια δικαστικού επιμελητού.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σγουρίδης): Και εμείς ευχαριστούμε τον

/
κ.Χατζηδημητρίου.

0 κύριος Υπουργός  ̂ έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχν/γίας & Εμπορίου): Κύριε

Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή της πλειοψηφίας τον κ.Κολιοπάνο 

για τα όσα καλά λόγια είπε για τη δουλειά που κάναμε στο Υπουργείο
•η.

Εμπορίου και θέλω να διαβεβαιώσω το Σώμα^ ότι θα συνεχίσουμε να 

επιδιώκουμε με την ίδια επιμέλεια^ τη ρύθμιση όλων των θεμάτων της 

αρμοδιότητάς μας.

Στην παρατήρηση του κύριου εκπροσώπου της Πολιτι,κής Ά ν ο ι ξ η ς  στο 

άρθρο 6, θέλω να παρατηρήσω^ότι πράγματι η διάταξη είναι ευρεία,

ι Λ
ν^ιως^και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής απλώς επισημαίνει και δεν 

προτείνει κάποια λύση, και εγώ δεν έχω καλύτερη λύση απ'αυτή που 

περιέχεται στο σχέδιο νόμου. Πιστεύω , ότι ένας περιορισμός θα ήταν 

ανασταλτικός. Δεν νομίζω ότι από τη διάταξη αυτή πρόκειται να προκύψουν
Λ*

προβλήματα δΓότι η διάταξη αυτή υπήρχε και παλαιότερα στον Ν.703 υπό



κάποια άλλη μορφή, αλλά η ουσία ήταν η ίδια και δεν προέκυψαν μέχρ

σήμερα προβλήματα.

Μπορούμε λοιπόν να την αφήσουμε έτσι
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Πριν εισέλθουμε στην ψήφιση της τελευταίας παραγράφου που γίνεται 

ακροτελεύτιο άρθρο υπάρχουν δύο τροπολογίες κατατεθειμένες. Η μια

ι
τροπολογία είναι εμπρόθεσμη η με γενικό αριθμό 900 και ειδικό 11 των

/ ’ /

Βουλευτών Γ. Δρύ, Ε. Αργύρη, θ. Κολιοπάνου, Π. ' Φούντά κ.λ.π. και η 

δεύτερη η με γενικό αριθμό 929 και ειδικό 1 2 ^η οποία είναι εκπρόθεσμη των 

Βουλευτών Ε. Αργύρη και Γ. Δρύ.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να πείτε τι θα γίνει/« 

τη συζητήσντ , των τροπολογιών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και 

Εμπορίου):Κύριε Πρόεδρε, όπως είχα δηλώσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, 

δεν δέχομαι αυτές τις τροπολογίες -θα εξηγήσω μετά- και γι' αυτό θα
' , r

συζητήσουμε όπως πρέπει να συζητήσουμε την εμπρόθεσμη και προτείνω να μη 

συζητήσουμε την ε κ π ρ ό θ ε σ μ η . ^ / *

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης):Από τη στιγμή που δεν την κάνετε 

δεκτή, την εκπρόθεσμη, δεν τη συζητάμε.

Κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε την τροπολογία με γενικό αριθμό 900 και 

ειδικό 11.

0 κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
/



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και

Εμπορϊου):Κύριοι συνάδελφοι, κατά τη συζήτηση επί της αρχής και σήμερα

ι
κατά τη συζήτηση επί του άρθρου 1 ο συνάδελφος κ. Αργύρης έθιξε το θέμα

αυτής της τροπολογίας.

θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα στην Επιτροπή. Δεν έχω συγκεντρώσει

ακόμη εκείνα τα στοιχεία για να μπορέσω να δώσω μια ρύθμιση η οποία θα
/

έχει δυνατότητα ζωής. Αυτό δεν είναι μια δικαιολογία για να υπεκφύγω τη 

λύση όπως άφησε να εννοηθεί ο συνάδελφος. Ανταποκρίνέται στην επιθυμία 

μου η λύση να έχει μονιμότητα.
ι

Στο πλαίσιο της έρευνας την οποία κάνουμε μίλησα με τη Νομαρχία
/

Ιωαννίνων διότι ο κ. Αργύρης αναφέρθηκε στο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί 

στα Ιωάννινα από τη δημιουργία ενός υπερκαταστήματος και ρώτησα τί 

υπερκαταστήματα υπάρχουν. Μου ανέφεραν^λοιπόν ότι υπάρχει ήδη ένα 6.000 

τ.μ. Εάν λοιπόν, εμείς απαγορεύσουμε με βάση αυτή τη ρύθμιση την οποία 

προτείνετε^ να δημιουργηθεί οποιοδήποτε κατάστημα άνω των 1.000 τ.μ. τότε

το κατάστημα που ήδη είναι εκεί αποκτά κάποια κυριαρχούσα θέση. Πρέπει να
/

το σκεφθούμε. Σας το είπα και στην Επιτροπή. Ό τ α ν  γράφουμε 1.000 τ.μ. θα

I
•πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για να

/Λ*
μην κάνουμε ορισμένες επιχειρήσεις^μονοπωλιακές στην περιοχή τους.
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Ό π ω ς  επίσης πρέπει να σας αναφέρω -επειδή επικαλεσθήκατε τις 

ακριτικές περιοχές- ότι σε πρόσφατη επίσκεψή μου σε αμγιτική περιοχή μου

εξέφρασαν μεγάλες αντιρρήσεις σε τέτοιες ρυθμίσεις διότι ελπίζουν όταν
/ /

ανοίξουν τα σύνορα -και έχουν εμπειρία από προηγού^ίενες εποχές- ότι θα

/
υπάρξει μεγάλη είσοδος κατοίκων από κράτη βόρεια της Ελλάδος οι οποίοι θα

/

θέλουν να ψωνίσουν στην Ελλάδα και πιστεύουν ότι ενδείκνυται εκεί να 

υπάρξουν τέτοια καταστήματα. Γιατί να απαγορεύσουμε εμείς τέτοια 

καταστήματα;

Κύριε Αργύρη, προτείνατε στη δεύτερη τροπολογία την απόφαση αυτή να 

την παίρνει το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Αυτή είναι μια λογική ρύθμιση, αλλά

θέλω ήδη να σας επισημάνω ότι εσείς ο ίδιος ο οποίος έχετε μια ευαισθησία
^ . >

στο πρόβλημα όπως έχουμε εμείς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έρχεστε με
I / '

διαφορετικές ρυθμίσεις για να αντιμετωπίσετε το θέμα,. Αυτό ακριβώς 

θέλουμε να α π ο φ ύ γ ο υ μ ε .ΐ*ία έχουμε βεβαιότητα. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο 

λοιπόν, η τοπική αρχή πρέπει^όπως ανέφερα επικαλούμενος και τις ξένες 

ρυθμίσεις να έχουν κάποια κριτήρια, να υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Δεν είναι 

σωστό να πούμε ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπως θέλει μπορεί να ρυθμίζει

τέτοιες περιπτώσεις. Διότι τότε θα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε
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νομό και σε νομό, θα υπάρχει μια ποικιλία αποφάσεων και θα υπάρχουν 

αντιφατικές αποφάσεις.
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Μπορεί κάτι να γίνει στην Καστοριά και κάτι διαφορετικό να γίνει 

.δίπλα στην Κοζάνη κ.ο.κ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια κατευθυντήρια

προτείνουμε μια ρύθμιση, η οποία θα δίνει προφανώς -γιατί σ'αυτό συμφωνώ

/
μαζί σας- τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να παίρνει τις αποφάσεις, αλλά 

μέσα σε ένα πλαίσιο, το οποίο θα είναι ενιαίο για τη χώρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κ.Αργύρης έχει το λόγο για 5' 

λεπτά επί της τροπολογίας με γενικό αριθμό 900 και ειδικό 11.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κατ'αρχήν θ,α

την άλλη, αλλά αν θα δούμε την τροπολογία -έχει άλφα και βήτα
' / ι"

παραγράφους- στη βήτα παράγραφο, θα διαπιστώσουμε ότι αναφέρεται αυτό το

*
πράγμα. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να δώσει στοιχεία σήμερα για το τι 

ακριβώς συμβαίνει -δεν ξέρω με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε ο κύριος Υπουργός 

από τη Νομαρχία- δεν υπάρχουν 6000 τ.μ. στα Γιάννενα, κύριε Υπουργέ. 

Ό π ο ι ο ς  είπε αυτά τα στοιχεία ψεύδεται, γιατί δεν υπάρχουν. Πρέπει να 

τους εγκαλέσετε κάποια στιγμή# για να δούμε πόσο εύκολα μπορούν να δίνουν 

τέτοια στοιχεία.

επαναλαμβάνω, θα δούμε και θα σας

πρέπει να πώ ότι δεν είναι προχειρότητα η μια τροπολογία που ακολούθησε
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Δεν υπάρχει
33

πολυκατάστημα με δ.000

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Ό χ ι .  Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στα Γιάννενα 

είναι της Έ ν ω σ η ς  Αγροτικών Συνεταιρισμών, της οπο^Ός είμαι και Πρόεδρος, 

Τ ο  δεύτερο είναι το ΑΤΑΑΝΤΙΚ...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Πόσα

τετραγωνικά μέτρα είναι;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Είναι 1850 τ.μ. Ά λ λ ο  1850 τ.μ. ...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: θα μειώσουν και από εσάς...

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Εμείς δεχόμαστε, σαν κοινωνικός φορέας, να τα 

μειώσουμε αν χρειαστεί. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εμείς δεχόμαστε να

πάρουμε και απόφαση Συμβουλίου. Το δεύτερο είναι το ΑΤΑΑΝΤΙΚ με δύο

καταστήματα των 1500 τ.μ. Αν όλα τα καταστήματα των 1500 τ.μ.. τα

προσθέσουμε, πιθανόν να φθάσουμε σε 5000 τ.μ. Υπάρχει όμως κανείς πιο

αρμόδιος από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση; Γι'αυτό λέμε αυτό το πράγμα.

Επίσης, η πρόταση, αν θα υπάρξουν κάτω από 1000 τ.μ., δεν ήταν μόνο 

δική μας, που την σκεφθήκαμε ξαφνικά, ήταν πρόταση της ΓΕΣΕΒΕ, ήταν 

πρόταση των επαγγελματιών και μάλιστα εμείς μιλήσαμε μαζί τους και

ανεβάσαμε τα τετραγωνικά και είπαμε όχι 500 τ.μ., να πούμε 800 τ.μ. στις



£ . 0 . 0 .

-παραμεθόριες περιοχές, να πούμε 1000 τ.μ.

Σήμερα επανερχόμαστε με την τροπολογία, και τι λέμε; Μέχρι 1000 τ.μ. 

δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Από εκεί και πάνω, να υπάρχει σύμφωνη 

γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Γιατί θα πρέπ,εΤ να περιμένουμε, όταν

Λ
βλέπουμε ότι είναι ανάστατη όλη η τοπική κοινωνία; Και για μένα μπαίνει 

το ερωτηματικό, όπως μπαίνει και για όλους: Για ποιόν νομοθετούμε; 

Έ χ ο υ μ ε  το σύνολο των ενδιαφερομένων, το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, 

που εκφράζεται με όλους τους φορείς, Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό 

Επιμελητήριο, Εργατικό Κ έ ντ ρ ο . ..

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Μου

επιτρέπετε, κύριε Αργύρη, μια διακοπή;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Ναι, κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Σας είπα
ιιιι· μβια· ι ιι ι ι

επανειλημμένως, ότι δεν είναι το σύνολο των ενδιαφερομένων. Υπάρχουν και

οι καταναλωτές. Αυτούς,δεν πρέπει να τους ξεχνάτε. Υπάρχουν και εκείνοι

οι οποίοι πληρώνουν και πληρώνουν περισσότερα, όταν η δομή της αγοράς

είναι τέτοια,,ώστε οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω.

Σας επαναλαμβάνω το παράδειγμα των ελέγχων που κάναμε σε σχέση 
^ ̂  τ-α
οπωροκηπευτικά στην Αθήνα, όπου διαπιστώσαμε ότι στις λαϊκές αγορές,



δυστυχώς, οι τιμές στα οπωροκηπευτικά ήταν υψηλότερες, απ'ό,τι ήταν στα 

περισσότερα πολυκαταστήματα. Μη λέμε "όλοι οι ενδιαφερόμενοι", γιατί οι 

ενδιαφερόμενοι στους οποίους αναφέρεσθε, είναι ένα τμήμα. Το άλλο, το 

μεγάλο τμήμα, δεν το λαμβάνετε υπόψ»| σας και είνάι χρέος δικό μας να το 

λάβουμε υπόψν| μας.

/.λ”
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Αυτό είπε και ο κ.Δρυς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συμμετέχω και εγώ σ'αυτή τη δέσμη

σκέψεων.

Να έρθε ι̂  λο ι πόν, κάτ ι ολοκληρωμένο να το συζητήσουμε εδώ στη Βουλή για 

να βρούμε λύση σ'αυτό το σοβαρό θέμα που μας απασχολεί. Να μην έλθει κάτι 

πρόχειρο και μετά να τρωγόμαστε. Πάντως ό,τι αναφέρεται στην τροπολογία 

και ό,τι συζητήθηκε σήμερα^θα πρέπει να αποτελέσουν υλικό μελέτης στη 

γενικότερη έρευνα που θα διεξαχθεί πάνω σ'αυτό το θέμα. Και γι'αυτό

συγχαίρω και τους κυρίους συναδέλφους που έφεραν αυτή την 

τ ρ οπ ο λ ογ ί α .Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης):Πριν δώσω το λόγο στον κύριο

, (
Υπουργό θέλω να πω κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι' 

/

το μεγαλύτερο κίνημα στην Ελλάδα είναι το κίνημα των καταναλωτών, με τη

διαφορά όμως, ότι είναι ανοργάνωτο και κάποια στιγμή πρέπει να το

οργανώσουμε. Είναι η μόνη λύση. Έ τ σ ι  θα κτυπηθούν και τα σούπερ-μάρκετ

και το παραεμπόριο.

Ορίστε κύρΙε Υπουργέ,έχετε το λόγο.
[

ΚΩΝΣΤΑΝΤΐ6/ΐ?Σ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενεργ.Τεχν.και Εμπορίου): Κύριε

Πρόεδρε, συμφω'γώ με την παρατήρηση σας ότι πρέπει να προστατευθούν οι
λ. /



καταναλωτές. Είναι φροντίδα μας αυτό.

Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας δώσω μερικά στοιχεία για τη

δουλειά που έχει γίνει στο Υπουργείο Εμπορίου και μετά να παρακαλέσω τον

κύριο Χρυσοχονδη ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτ,ό να σας απαντήσει και 
' ' /

να σας εκφράσει και τη δίκιά μας άποψη.

Με το θέμα αυτό έχουμε ασχοληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου από την 

Ανοιξη του περασμένου χρόνου. 0 κ. Μπαλτάς^ τότε συγκεκριμένα είχε 

αναλάβει να εξετάσει το πρόβλημα. Και τα σημειώματα της υπηρεσίας τα 

οποία'έχω εδώ στη διάθεσή μου^είναι σημειώματα από την εποχή εκείνη, 

πρώτα σε σχέση με ορισμένα στοιχεία που είχε η ίδια η υπηρεσία και μετά

από εντολές σε σχέση με τις ρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει σε άλλες

' , ✓
χώρες. Τα σημειώματα αυτά χρειάστηκαν κάποιον καιρό να γίνουν. Χρειάστηκε 

να γίνει αλληλογραφία με τις πρεσβείες του εξωτερικού κ.λπ.
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θέλω να σας ενημερώσω ότι στο Υπουργείο Εμπορίου δεν υπήρχαν στοιχεία 

σε σχέση με τα Σούπερ Μάρκετς παρά με βάση τα στοιχεία του περιοδικού

(V̂ο ν δ ρ ε μ π ό ρ  ι ο - Α  ανεμπόρ ι ο Π ι σ τ ε ύ ω  ότι η ρύθμιση την οποία εμείς θα 

προτείνουμε δεν μπορεί να βασίζεται στα στοιχεία εχός περιοδικού. Γι'αυτό 

και στις 13 Δεκεμβρίου στείλαμε σε όλες τις Νομαρχίες ένα έγγραφο στο

ί ϊ  t f l i  ψ ί 'β ί ί η
οποίο αναφέρουμε τα εξής: "Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε για την ' > Η

αρμοδιότητά£ σας μέχρι τέλους Ιανουάριου 1995 το βραδύτερο για καθένα από 

τα καταστήματα Σούπερ Μάρκετ με εμβαδόν πάνω από 200 τ.μ. διότι 200 

τετραγωνικά είναι το εμβαδόν το οποίο ορίζει μία διάταξη του Υπουργείου

ο/? /~
Υγείας fljiííf ̂ το εμβαδόν των Σούπερ Μάρκε^! Σε κάθε πόλη 5.000 κατοίκων και 

άνω σύμφωνα με την απογραφή έτους 1991 την επωνυμία του^το έτος ίδρυσής

' , f

T o u y o  συνολικό εμβαδόν του και τον αριθμό ταμειακών μηχανών του^ τον 

αρ,θμό απασχολούμενων αυτό ( κύκλο εργαο,ών του y,α το 1 9 9 3 ^ 0 0  

αφαιρεθεί ο εμπεριεχόμενος Φ . Π . Α . . Αν πρόκειται για κατάστημα εθνικής ή 

τοπικής αλυσίδας την επωνυμία και την έδρα της εταιρείας του ομίλου 

εταιρειών που ανήκει. Κατά προσέγγιση τον αριθμό και το μέσο ετήσιο κύκλο 

εργασιών μικρών καταστημάτων πώλησης τροφίμων σε κάθε πόλη 5.000 κατοίκων

και ανω .

Η υπηρεσία σε σημείωμα το οποίο ετοίμασε γι^ί αυτή τηύ συζήτηση



αναφέρει: "Επί συνόλου 50 υπηρεσιών" -δηλαδή Νομαρχιών- "έχουμε λάβει 

απάντηση από το 22 και τα σχετικά στοιχεία επεξεργάζονται στον υπολογιστή 

που λειτουργεί στο Υπουργείο, Υ π ό  την προϋπόθεση ότι η ολοκλήρωση των 

σχετικών στοιχείων θα είναι σύντομη προβλέπεται ό τ κ  μέχρι 20 τρέχοντος

Φεβρουάριου θα είναι έτοιμοι οι πίνακες με τα σΰμπεράσματα που προκύπτουν

.απο την ερευνά των περιφερειακών υπηρεσιών.

Μέχρι 20 λοιπόν Φεβρουάριου ελπίζω να έχω ένα/πίνακα στον οποίο μπορώ 

να βασιστώ και μετά με τον συνάδελφο κύριο Χρυσοχοϊδη να αποφασίσουμε 

ποιά θα είναι η πιό ενδεδειγμένη ρύθμιση. Δεν θέλω και λόγω του χρόνου να 

σας ταλαιπωρήσω για να σας αναφέρω λεπτομέρειες σε σχέση με μία έρευνα

'που κάναμε για τα νησιά.

* , /
Από την έρευνα αυτή που κάναμε για τα νησιά προκύπτει ότι υπάρχει μια 

πολλαπλότητα ειδικών περιπτώσεων και δεν είναι εύκολο με μία γενική

ρύθμιση να πιάσεις όλα τα νησιά.από την 

θα ισχύει στην Σέριφο ή στην} Χάλκη

Μυτιλήνη μέχρι τη1' Σέριφο. Ά λ λ ο

-για να το πω έτσι- και άλλο στη

Μυτιλήνη και στη^ Χίο.

Ή  αν θέλετε να αναφέρω το ειδικό παράδειγμα της Μυκόνου όπου από τα 

στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι παρόλο που έχει πολύ μικρό πληθυσμό και 

.εκεί θα δικαιολογείτο μία απαγόρευση επειδή το καλοκαίρι αυξάνεται πολύ ο
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πληθυσμός δεν δικαιολογείται ένας στενός περιορισμός. Χρειάζεται κάποια 

προσοχή και μπορώ να δώσω στον κύριο συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας από

ι
τη|/ Χίο και τα στοιχεία για τη| Χίο. Υπάρχουν^ κατά την υπηρεσία 3 Σούπερ

/
Μάρκετ$ στην Χίο και αυτά τα Σούπερ Μ ά ρ κ ε ς  αντιστοιχούν σε έναν/πληθυσμό ο

Λ

οποίος είναι κάπως υψηλότερος από τον μέσο όρο του πληθυσμού που

αντιστοιχούν τα Σούπερ Μ ά ρκ ε ς  στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή θεωρητικά και

με τους αριθμούς σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία θα χωρούσε και άλλο
1 )

Σούπερ Μάρκετ στη^ Χίο.

0 τ»
Επαναλαμβάνω^λοιπόν πρέπει να το ψάξουμε για να κάνουμε μία σωστή 

ρ ύ θ μ ι σ η .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κύριος Χρυσοχοϊδης έχει το λόγο.
' , ζ'

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υφυπουργός Εμπορίου): Κύριε Πρόεδρε^ μας

διακατέχει όλους μία διάχυτη ανησυχία σχετικά με την εξέλιξη του λιανικού

εμπορίου τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας. Αυτή η ανησυχία έχει 
^ ' Κ ΐη ν  <β& 9υ 6(Χ 0 ^ 7

εκφραστεί επανειλημμένα τους τελευταίους μή*νεςΥμε αφορμή την επέκταση των

( ^ 1 » ! θεωρώ^όμως^ότ ι δεν πρέπει ένα τόσοπολυκαταστημάτων.

σημαντικό ζήτημα να αποτελέσει αφορμή για εκμετάλλευση ή κομματική

αντιπαράθεση.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ:



Πιστεύω ότι αφού υ π ο γ ρ ά ψ τ ε  την τροπολογία, εάν πράγματι θέλετε, 

κύριοι να περάσει η τροπολογία, δεν έχουμε παρά να κάνουμε πρόταση 

ονομαστικής ψηφοφορίας και να την ψηφίσουμε. Είπαμε όλα τα επιχειρήματα,

εκθέσαμε όλες μας τις απόψεις, συζητήσαμε το θ έ μ α / Μ α ς  είπε ο κ.Υπουργός

/
ότι μόλις τον Δεκέμβριο έστειλαν κάποια τηλεγραφήματα για να 

συγκεντρώσουν στοιχεία...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γϊας & Εμπορίου): Δεν σας είπα
..............  ........m

αυτό. Μη παραποιείτε τα λόγια μου.

ΜΙΧΑΙ1Λ ΣΙΔΕΡΗΣ: Είπατε ότι την άνοιξη ...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Από την

άνοιξη αρχίσαμε.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗΣ: Από την άνοιξη, αλλά τον Δεκέμβριο -θα σας πω και την

ημερομηνία που είπατε, κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): θέλω να

επαναλάβω ότι έστειλα αυτό το γράμμα στις υπηρεσίες τον Δεκέμβριο, διότι 

διαπίστωσα ότι τα στοιχεία της υπηρεσίας δεν ήταν στοιχεία που είχε 

συγκεντρώσει αυτή, αλλά προέρχονταν από ένα περιοδικό 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗΣ: Μα, εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Είπατε ότι
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ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗΣ: Μην παραποιείτε αυτό που λέω. Σας εκτιμώ και σας

/ V
σέβομαι. Είπα ότι τον Δεκέμβριο/στείλατε ^ όπως μας είπατε. Από σας το 

άκουσα. Ακόμα είπα ότι συμφωνώ. Τον Δεκέμβριο όμως ξεκίνησε το Υπουργείο 

επίσημα να τα στείλει, καίτοι ήταν ευαισθητοποίημένο από την άνοιξη, αλλά 

οι ενέργειες του Υπουργείου ξεκίνησαν από τον Δεκέμβριο. Ελληνικό μιλάμε. 

Δεν ξεκίνησαν από την άνοιξη ή από το καλοκαίρι, 3 ή 5 μήνες πριν, ώστε 

να έχουμε τα στοιχεία σήμερα.

' .___ ..... — .. Αν πράγματι πιστεύετε και θέλετε να

περάσει η τροπολογία αυτή, δεν έχουμε παρά να υπογράψουμε μια αίτηση 

ονομαστικής ψηφοφορίας και να την καταθέσουμε στον Πρόεδρο της Βουλής και

, ί
να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.

Εάν ο Υπουργός δεσμευθεί απόψε εδώ και αν αυτή η δέσμευση τηρηθεί 

-παρ'όλο που δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω- πραγματικά, να 

δώσουμε την ανοχή αυτή του μήνα που είπαμε. Αλλά αν δεν δεσμευθεί, να 

υπογράψουμε μια αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας και να λύσουμε το θέμα.

( Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου βουλευτού )

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗΣ: Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δεν θα απασχολήσω πολύ το
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μελετηθεί,i ο κ.Δρυς ο οποίος υπέγραψε πρώτος την τροπολογία είπε να δοθεί 

κάποιος χρόνος και αυτοί που μίλησαν είπαν το ίδιο. Ά ρ α ,  στην προκειμένη 

περίπτωση, αν θέλετε να κάνετε ονομαστική' ψηφοφορία, υποβάλλετε μια 

πρόταση, να το δούμε. /

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗΣ: Εγώ, δεν την υπέγραψα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Κύριε

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σγουρίδης): Έ χ ε τ ε  το λόγο, κύριε Υπουργέ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Εγώ, ανέλαβα 

την υποχρέωση -σας διάβασα το έγγραφο της υπηρεσίας- όταν σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ί φ  

τα στοιχεία,_ στις 20 Φεβρουάριου λέει η υπηρεσία, έστω στο τέλος του

, Γ
μήνα,-θα φέρω αμέσως μετά την πρότασή μου . θέλω να δω τις στατιστικές. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεσμεύεστε, κύριε Υπουργέ!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κύριος Αργύρης έχει το λόγο, θα 

σας παρακαλέσω να τοποθετηθείτε σε δύο λεπτά.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

χαίρομαι ποσ η τροπολογία έγινε αφορμή να υπάρξει μια ενιαία θέση για ένα 

υπαρκτό πρόβλημα. Ό π ω ς  επίσης^ και για τη δέσμευση του Υπουργού, μετά

απ'αυτά που είπε πριν ότι θα είναι έτοιμος μετά από μικρό χρονικό


