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Αθήνα, σήµερα στις 26 Οκτωβρίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Ιωάννη Γκιόκα, Βουλευτή Νοµού Αττικής, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι οι κάτοικοι της
περιοχής «Κόκκινος Μύλος» ζήτησαν την παραχώρηση, στον
σύλλογο Ιτεών, ενός εγκαταλελειµµένου χώρου.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι ο χείµαρρος Παναγίτσα έχει καλυφθεί από χαρτιά και καλάµια, µε ορατό τον
κίνδυνο να πληµµυρίσει.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αντιδράσεις ιατρών στο Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» µε αφορµή φηµολογία
για µεταφορά της παθολογικής κλινικής από το Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών στη νέα πτέρυγα.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Πάτρας και Τοπικού Παραρτήµατος ΣΑΤΕ και ο Σύλλογος
Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩ∆Ε και πρώην Υπηρεσιών ΥΠΕΧΩ∆Ε της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος εκφράζουν την αντίθεσή τους για
την ανάθεση έργων σε ανώνυµες εταιρείες αντί των δηµοσίων
τεχνικών υπηρεσιών και ζητούν την άµεση καταβολή των οφειλών του δηµοσίου στους εργολήπτες της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδος.
5) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή ∆ιοριστέων
Εκπαιδευτικών από τον Ενιαίο Πίνακα ∆ιορισµών των κλάδων:ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20,
ΤΕ01, ΤΕ16 και ∆Ε01, αιτείται να µην τροφοδοτηθεί µε νέα στοιχεία ο Ενιαίος Πίνακας ∆ιορισµών και να µην υποστεί κανενός είδους µεταβολή, ώστε να απορροφηθεί το σύνολο των

συναδέλφων που έπρεπε να διοριστούν φέτος (2010).
6) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να ενηµερωθεί σχετικά µε
το θέµα των ασφαλιστικών του εισφορών.
7) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι του Γ’ Οικισµού Εργατικών Κατοικιών Φαρσάλων ζητούν να υπάρξουν οικονοµικές διευκολύνσεις ως προς την αποπληρωµή των δανείων τους στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας.
8) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανηµάτων και Μοτοποδηλάτων Ελλάδος εκφράζει τις επιφυλάξεις της για την προτεινόµενη
διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του υπό κατάθεση νοµοσχεδίου για την οδική ασφάλεια.
9) Η Βουλευτής ∆ράµας κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου Εργαζοµένων του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων
Νοµού ∆ράµας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας των κατοικιών ηµιαυτόνοµης διαβίωσης και την ανανέωση των συµβάσεων
των εργαζοµένων µε σύµβαση στις κατοικίες.
10) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γαβρίλης Λιατσής, υποψήφιος ∆ήµαρχος στην περιοχή του Πύργου Νοµού Ηλείας
καταγγέλλει τη χρήση γραφείων της νοµαρχίας ως πολιτικών
γραφείων για τη στήριξη υποψηφίων στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές.
11) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι του χωριού Μεγάλος
Βάλτος Νοµού Κορινθίας εκφράζουν την αγωνία τους για τις καθυστερήσεις στις αποζηµιώσεις της κατεστραµµένης παραγωγής τους.
12) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Στιµάγκας Νοµού Κορινθίας ζητεί να ενηµερωθεί
υπεύθυνα για την αιτία διακοπής της καταγραφής ζηµιών από
τον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές, οι οποίες προκλήθηκαν από τις
βροχοπτώσεις του περασµένου Σεπτεµβρίου.

920

13) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Λευκάδας αιτείται την επίλυση του θέµατος που προέκυψε από τη
διακοπή χρηµατοδότησης έργων του δήµου που έχουν ενταχθεί
στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ».
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται η καθυστέρηση µετακινήσεων µηχανικών του δηµόσιου τοµέα από υπηρεσία προς
υπηρεσία εν όψει του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διαφθορά στο
χώρο της υγείας, στη φοροδιαφυγή πολλών ιατρών, όπως του
Κολωνακίου, και το κλείσιµο εκκρεµών υποθέσεων µέσω της περαίωσης.
16) Η Βουλευτής Τρικάλων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών αιτείται την άµεση στελέχωση και ενεργοποίηση της Ειδικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής
Εµπειρογνωµόνων.
17) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας ζητεί την άµεση δηµοσιοποίηση των
σχεδιασµών και εισηγήσεων του Υπουργείου για το νέο σχολείο.
18) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας αιτείται τη σύσταση επιτροπής εµπειρογνωµόνων για την Πληροφορική Παιδεία σε όλες τις βαθµίδες
της εκπαίδευσης.
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19) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων στην Αρχαιολογία Άρτας και Πρέβεζας αιτείται την
άµεση εξαίρεση των εργαζοµένων στο Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού από τους περιορισµούς του π.δ.164/2004, όπως ήδη
έχει συµβεί για πολλές άλλες κατηγορίες εργαζοµένων.
20) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο
Εργαζοµένων Εταιρείας ∆ιανοµής Αερίου ΑΕ εκφράζει την ανησυχία του για το εργασιακό µέλλον των υπαλλήλων της Ε∆Α.
21) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία -ΕΣΑµεΑ αιτείται το σχεδιασµό
και την εφαρµογή ενός αποκλειστικού νόµου για την απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία.
22) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος
Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος αιτείται να καλυφθεί µε νόµο η ελεύθερη έκδοση των αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών ΙΧ βυτιοφόρων αυτοκινήτων και όχι µε κοινές υπουργικές
αποφάσεις που θα εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου,
στο µέλλον.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2395/06-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1129189/400/
04-09-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη
απάντηση:
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2. Στις µε αριθµό 2562/09-09-2010, 3000/17-09-2010, 3176/2209-2010 και 3216/22-09-2010 ερωτήσεις των Βουλευτών κ.κ. Νικολόπουλου Νικόλαου, Αυγενάκη Ελευθερίου και Ταλιαδούρου
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Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 174/04-10-2010 έγγραφο
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 2596/09-09-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Χαλβατζή Σπυρίδωνα, Καζάκου Κωνσταντίνου, Κανέλλη
Γαρυφαλλιάς (Λιάνας) και Μαυρίκου Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθµ. 2064/04-10-2010 έγγραφο από την Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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4. Στην µε αριθµό 2627/10-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1129177/441/
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04-10-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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5. Στην µε αριθµό 2661/10-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 574/04-10-2010
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έγγραφο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6. Στην µε αριθµό 2821/14-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022/23987/
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2666/04-10-2010 έγγραφο από τον αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7. Στην µε αριθµό 2851/15-09-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Βελόπουλου Κυριάκου και Ανατολάκη Γεωργίου δόθηκε
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µε το υπ’ αριθµ. 21/556/ΑΣ 1101δισ./04-10-2010 έγγραφο από
τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 2991/17-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γαληνού Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 200/04-10-2010
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έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 1ης Νοεµβρίου 2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 165/26-10-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χρυσής
Αράπογλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής
Κληρονοµιάς και της Εθνικής Χαρτοθήκης κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 172/26-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη προς
τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α’) περί
απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 169/26-10-2010 επίκαιρη ερώτηση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Βέρας Νικολαΐδου προς τους Υπουργούς
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στην Ικαρία από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 18ης Οκτωβρίου κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 174/26-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Σπυρίδωνος–Αδώνιδος Γεωργιάδη προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το φαινόµενο του παραεµπορίου
στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 170/26-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βου-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρου
∆ρίτσα προς τους Υπουργούς Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από τους αέριους ρύπους των πλοίων στον Πειραιά κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 162/26-10-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης Φαρµάκη-Γκέκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε το πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 173/26-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 168/26-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα
προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παιδαγωγικές σχολές κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 175/26-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου Πλεύρη
προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, σχετικά
µε το Μετοχικό Ταµείο Στρατού κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 171/26-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασίλειου
Μουλόπουλου προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο 1ο ΕΠΑΛ Κορίνθου κ.λπ..
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές και ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα συζητηθεί πρώτη η µε αριθµό 2781/80/14-9-2010 ερώτηση
και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάσταση στη µαρίνα
Χίου (Καστέλο) και την αξιοποίηση άλλων τουριστικών λιµένων
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης να διατυπώσει επί δίλεπτον την ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια ότι σας έχω ταλαιπωρήσει µ’
αυτό το θέµα. Έχω υποβάλει τρεις φορές ερώτηση, αλλά στην
ανάπτυξη της συγκεκριµένης ερώτησης θα εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους έκανα κάτι τέτοιο.
Πρόκειται για µια εγκαταλελειµµένη εδώ και είκοσι σχεδόν
χρόνια λιµενική υποδοµή για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. Πρόκειται για µια επένδυση του ελληνικού δηµοσίου, των
χρηµάτων του Έλληνα φορολογούµενου που παραµένει αναξιοποίηση εδώ και είκοσι χρόνια.
Εκτός από αυτό, στη συγκεκριµένη περιοχή, στην περιοχή Καστέλο της Χίου, από το 2003 έχουν εγκαταλειφθεί τρία πλοία που
εκτελούσαν τουριστικά δροµολόγια διασυνοριακού τύπου συνδέοντας το λιµάνι της Χίου µε το Τσεσµέ. Αυτά τα πλοία είναι επιβαρυµένα µε χρέη και ξεκίνησε κάποια διαδικασία αποµάκρυνσής τους, η οποία όµως δεν είχε αίσιο τέλος.
Το αποτέλεσµα είναι σήµερα στη συγκεκριµένη περιοχή να
υπάρχει κίνδυνος για το θαλάσσιο περιβάλλον. Βέβαια, το Λιµενικό Ταµείο έχει κάνει απάντληση καυσίµων, αλλά υπάρχει πάντα
αυτός ο κίνδυνος. Και βέβαια, εκτός από τα πλοία έχουν συσσωρευτεί µπάζα, σκουπίδια και η εικόνα της εγκατάστασης παραµένει τριτοκοσµική.
Το δεύτερο σκέλος της ερώτησής µου είχε να κάνει µε την
ανάπτυξη των λιµενικών υποδοµών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού στη χώρα µας.
Και εδώ υπάρχει µια στασιµότητα από πλευράς κυβερνητικής
πολιτικής και κυρίως της εφαρµογής της. Οι απαντήσεις που έχω
πάρει είναι αντιφατικές –και θα το συζητήσουµε αυτό- σε ό,τι
αφορά τον τρόπο µε τον οποίο το ελληνικό δηµόσιο θα αξιοποιήσει αυτές τις υποδοµές και κυρίως τη συγκεκριµένη.
Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει µε την ειδική νοµοθετική ρύθµιση που το Υπουργείο σας πέρασε πριν από λίγους µήνες, σε
σχέση µε αντίστοιχη εγκατάσταση στο νησί της Μυτιλήνης, προκειµένου να επισπεύσει διαδικασίες.
Κύριε Υπουργέ, µε την τελευταία απάντηση που µου δώσατε –
βέβαια ήταν εκπρόθεσµη και γι’ αυτό βρίσκοµαι εδώ σήµερααντιλαµβάνοµαι ότι το θέµα της αξιοποίησης των τουριστικών
υποδοµών στη χώρα µας παραπέµπεται στις ελληνικές καλένδες
και γι’ αυτό θα ήθελα να το συζητήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης να
λάβει το λόγο για να απαντήσει στην ερώτηση του κ. Μουσουρούλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πάνω που ετοιµαζόµουν να πω κάποια λόγια για την επιµονή
σας, µας αδικήσατε. Παρά ταύτα, εµείς θα είµαστε απλόχεροι
στα λόγια µας. Νοµίζω ότι καλά κάνετε και επιµένετε. ∆εν µας
ταλαιπωρείτε και ορθώς επανέρχεστε, δεδοµένου ότι εδώ
έχουµε µια περίπτωση απίστευτης γραφειοκρατίας και αδιεξόδων στα οποία οδηγεί αυτή η γραφειοκρατία και θα πρέπει στην
κυριολεξία να παίξουµε το ρόλο του Θησέα για να πιάσουµε το
µινώταυρο και να τον βάλουµε στην άκρη.
Εδώ έχουµε έναν λιµένα που πραγµατικά θα πρέπει να αξιοποιηθεί, γιατί αποτελεί µία πηγή που µπορεί να παράξει πλούτο
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για το νησί της Χίου και δεν υπάρχει καµµιά αντίρρηση περί τούτου. Είναι γεγονός ότι έχουµε κάποια σκάφη εγκαταλειφθέντα σ’
αυτό το λιµένα τα οποία, δυστυχώς, έχουν επί αυτών βάρη, όπως
υποθήκες από τράπεζες και τρίτους.
Αν το δηµόσιο είχε διαδικασία να τα σηκώσει και να πάει να τα
βουλιάξει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο, θα το έκανε. Ωστόσο, αν
το κάνει αυτό, αντιλαµβάνεστε ότι θέτει αµέσως σε διακινδύνευση το περιουσιακό στοιχείο που έχει ο ενυπόθηκος δανειστής, δηλαδή την απαίτηση που έχει και η οποία διασφαλίζεται
δια του βάρους που έχει σ’ αυτό το σκάφος.
Αν το κάνουµε αυτό, αν τα αποµακρύνουµε, αν θέσουµε σε
διακινδύνευση και αν ζηµιώσουµε καθ’ οιονδήποτε τρόπο αυτό
το περιουσιακό στοιχείο, αµέσως το ελληνικό δηµόσιο θα κληθεί
να πληρώσει και τα σπασµένα.
Λέµε, λοιπόν, ότι εµείς -η πολιτεία- σε πρώτη φάση προσπαθήσαµε να κάνουµε ένα διαγωνισµό. Έγινε ο διαγωνισµός και,
δυστυχώς, απέβη άκαρπος. ∆εν προχώρησε. ∆εν υλοποιήθηκε.
Θα ήταν εξαιρετική ευκαιρία µε ένα διαγωνισµό να βρεθεί και ο
τρόπος από τον τρίτο πλέον, τον ιδιώτη, να οδηγήσει αυτά τα
σκάφη εκτός του λιµένος ή να βρει τρόπο να διασφαλίσει τα
βάρη.
Η πολιτεία µέχρι σήµερα τι έκανε; Τους καλεί, τους ξανακαλεί
και –άκουσον-άκουσον!- δεν µπορούµε να τους βρούµε. Είναι offshore εταιρείες πίσω από τα σκάφη. Τέσσερις φορές, κύριε Μουσουρούλη, η πολιτεία αναζητεί να τους βρει και τους ειδοποιεί να
έρθουν να πάρουν τα σκάφη τους. Αγρόν ηγόρασαν. ∆εν τους
ενδιαφέρει. Προφανώς, επειδή τα δάνεια είναι υψηλότερα της
αξίας των σκαφών, αδιαφορούν παντελώς.
Αν εµείς προχωρήσουµε σε ο,τιδήποτε, θα βρούµε το δηµόσιο ζηµιωµένο και οι τράπεζες ή οι ενυπόθηκοι δανειστές, που
θα έπρεπε να επισπεύσουν τη διαδικασία, δεν το κάνουν για λόγους που εµείς δεν µπορούµε να γνωρίζουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ωστόσο, η πολιτεία έχει σχέδιο. Έχει ήδη προετοιµάσει διαγωνισµό. Στη δευτερολογία µου –για να µην πάρω χρόνο από
τους άλλους συναδέλφους- θα σας εξηγήσω την κατεύθυνση
που δίνει η πολιτεία. Εύχοµαι να βρούµε και εσάς σύµφωνους
και τον κόσµο από τη Χίο σύµφωνο στη διαδικασία που θέλουµε
να προχωρήσουµε, προκειµένου να απελευθερώσουµε αυτόν το
λιµένα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το λόγο, για να αναπτύξει την
ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πρόκειται για κλασική περίπτωση γραφειοκρατίας που παραδίδεται στο χέρι των τεχνοκρατών, για να βρει λύση, µε αποτέλεσµα τελικά να µπερδεύει και εµάς τους πολιτικούς.
Πρώτον, δεν είναι δυνατόν, µετά από είκοσι χρόνια, να συζητάµε γι’ αυτό το συγκεκριµένο θέµα που αφορά στην αξιοποίηση
της λιµενικής εγκατάστασης, για την οποία δεν µου είπατε, αλλά
περιµένω τη δευτερολογία σας. ∆εύτερον, δεν είναι δυνατόν από
το 2003, κύριε Υπουργέ, να περιµένουν τα πλοία εκεί.
Θέλω την προσοχή σας, για να σας πω ότι, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του ν. 2881/ 2001, εάν ο διαγωνισµός αποµάκρυνσης,
τον οποίο υλοποιεί το Λιµενικό Ταµείο, αποβεί άγονος, δηλαδή
εάν δεν καταλήξει εντός δύο µηνών, τότε την ευθύνη την έχει η
∆ιεύθυνση Τουριστικών Λιµένων. Είναι εκείνη η οποία πρέπει να
οργανώσει τη διαδικασία αποµάκρυνσης, να συνεννοηθεί µε τη
δικαιοσύνη, να βρει τις εταιρείες κ.ο.κ..
Όπως κατάλαβα από την παρουσίασή σας, το θέµα αυτό δεν
πρόκειται να λυθεί ποτέ. ∆εν πρόκειται να βρεθούν οι εταιρείες.
∆εν πρόκειται η δικαιοσύνη να ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Άρα,
χρειάζεται µια πολιτική απόφαση, ώστε να πάµε πάνω απ’ όλα
αυτά και να αποµακρύνουµε τρία «σαπάκια», τα οποία µολύνουν
και το περιβάλλον, αλλά και την αισθητική της περιοχής.
Αυτή είναι η πρώτη µου παρατήρηση. Θα ήθελα τη δέσµευσή
σας, ώστε οι υπηρεσίες –και εµείς εδώ είµαστε, για να βοηθήσουµε- να αναλάβουν να βρουν µια λύση στο πλαίσιο του ν.
2881/2001, βεβαίως, αλλά και µία λύση ευέλικτη, ώστε να λυθεί
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άπαξ δια παντός αυτό το θέµα.
Το δεύτερο ζήτηµα έχει να κάνει µε την αξιοποίηση αυτής της
υποδοµής. Σας ρώτησα αν η Κυβέρνηση εξετάζει και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Τον Ιούνιο µου απαντήσατε, κύριε Υπουργέ, ότι
η διαδικασία προκήρυξης διεθνούς διαγωνισµού θα επαναληφθεί. Τον Ιούνιο µου είπατε ότι το Υπουργείο αναλαµβάνει να
κάνει ένα διαγωνισµό, για να βρει ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα
αναπτύξει εκεί όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, για να λειτουργήσει η περιοχή ως µαρίνα. Το καταγράφω και επανέρχοµαι µε την ερώτησή µου. Ζητώ χρονοδιάγραµµα και λεπτοµέρειες επί των τευχών δηµοπράτησης.
Έρχεστε τώρα, στις 8 Οκτωβρίου, και τι µου λέτε για το ίδιο
θέµα; Μου λέτε ότι τελικά, ένα χρόνο µετά την ανάληψη εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ και έξι µήνες µετά την πρώτη απάντησή σας,
επιλέξατε να προχωρήσετε το ήδη υπάρχον σχέδιο προκήρυξης,
αυτό µε βάση το οποίο δεν βρέθηκε τελικά ιδιώτης, και ότι το
µόνο που θα κάνετε είναι να απαλειφθεί το εφάπαξ αντάλλαγµα,
έτσι ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την
οικονοµική κρίση.
Εγώ δεν µπορώ να φανταστώ πώς σήµερα θα πάµε να βρούµε
έναν ιδιώτη, µε τεύχη δηµοπράτησης και απαιτήσεις µιας άλλης
εποχής. ∆εν ξέρω, βέβαια, τα τεύχη µε τα οποία απέτυχαν οι
προηγούµενοι διαγωνισµοί πόσον καιρό είναι. Νοµίζω πως έχουν
ξεπεράσει την πενταετία και την επταετία. Πάντως, σίγουρα είναι
εκτός σηµερινών προδιαγραφών.
Εκείνο που έχει σηµασία είναι να σκεφθούµε και η Κυβέρνηση
να πάρει µια απόφαση, ώστε να µη ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά
µόνο νοµοθετικά, όπως έγινε για τη µαρίνα της Λέσβου. Αν σηκώσετε ψηλά τα χέρια, να κάνετε την ίδια νοµοθετική ρύθµιση
και για τη µαρίνα της Χίου.
Πρέπει να επιταχύνουµε τις διαδικασίες. Όταν ακούµε για fast
track και για όλα αυτά, δεν µπορούµε σε µια περιφέρεια και µάλιστα νησιωτική να καθόµαστε να κοιτάµε άπραγοι µία εγκατάσταση λιµενική που εδώ και είκοσι χρόνια βρίσκεται σε αυτό το
χάλι.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα τη δέσµευσή σας για δύο
πράγµατα: Για ρητή εντολή στις υπηρεσίες να βρουν οπωσδήποτε λύση στα πλαίσια του ν. 2881/2001 για την άµεση αποµάκρυνση των σκαφών και να ξαναδείτε το θέµα του διαγωνισµού,
γιατί πιστεύω ότι µε τα ίδια τεύχη και τις ίδιες προδιαγραφές δεν
πρόκειται να οδηγηθείτε σε κανένα αποτέλεσµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τρίτο και τελευταίο –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- θα ήθελα
να συζητήσουµε εάν σκέφτεστε την αλλαγή χρήσης. Είµαι συγκεκριµένος: Αυτή η εγκατάσταση µπορεί να εξυπηρετήσει το
διασυνοριακό τουρισµό υπό προϋποθέσεις Σένγκεν. Από τη
στιγµή που δεν µπορεί να αναπτυχθεί µε τον τρόπο που τη σχεδίασαν πριν από είκοσι χρόνια, ας δούµε να προχωρήσει και αυτή
η λύση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κατ’ αρχάς, θα πω ότι και σχεδιασµός υπάρχει για
όλους τους λιµένες της χώρας και ήδη η επιτροπή έχει συνεδριάσει και έχει προχωρήσει σε εξήντα πέντε αποφάσεις για
τους λιµένες της χώρας.
Έχουµε προγραµµατισµό. Ξέρουµε ότι για το θαλάσσιο τουρισµό όλοι αυτοί οι λιµένες αποτελούν στην κυριολεξία ένα οπλοστάσιο που µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξή του. Περιοχές,
όπως η Χίος, είναι προφανές ότι µπορούν να προσφέρουν πάρα
πολλά στην κατεύθυνση αυτή.
Η λύση που εσείς προκρίνετε είναι προφανές ότι τεχνικώς παρουσιάζει τεράστια προβλήµατα. Εγώ θα σας πω το εξής: Εµείς
ήδη προχωρήσαµε στο σχεδιασµό –όµως, αν υπάρχει αντίρρηση
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από την περιοχή, είµαστε έτοιµοι να το συζητήσουµε- της επανάληψης του διαγωνισµού µε
την απάλειψη της εφάπαξ καταβολής -διότι µέσα σε αυτήν την οικονοµική συγκυρία είναι αδύνατον να διανοηθούµε ότι θα έρθει
κάποιος και θα καταβάλει τιµήµατα εφάπαξ- και την προσθήκη
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στους όρους του διαγωνισµού της διαδικασίας µε την οποία θα
αποµακρυνθούν αυτά τα σκάφη. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουµε
ότι θα διασφαλίσουµε και την αποµάκρυνση των σκαφών και θα
προχωρήσουµε στην ανάπτυξη του λιµένος.
Εάν στις προθέσεις της αυτοδιοίκησης ή υµών ή του κόµµατος
στο οποίο ανήκετε είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει χρήση και αν
έρθει ο κόσµος της Χίου και οι τουριστικοί φορείς της περιοχής
και πουν «ξέρετε, αυτή η χρήση, για την οποία προορίζεται, δεν
πρόκειται να βοηθήσει την τουριστική ανάπτυξη και πρέπει να
αναζητήσουµε κάτι άλλο», το Υπουργείο –σας βεβαιώνω- είναι
πρόθυµο να ακούσει. Θα καλέσω εσάς προσωπικώς, που θέτετε
το θέµα ορθώς και επανειληµµένως –και σας συγχαίρω που το
κάνετε- να έρθετε να κουβεντιάσουµε και να αναζητήσουµε µαζί
µε την υπηρεσία όποια λύση. Να δούµε τι λέει γι’ αυτό το θέµα
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής, γιατί έχει πολύ µεγάλη
σηµασία για µας.
Πρόθεση δική µας είναι να αναπτυχθούν αυτοί οι λιµένες. Πρόθεση δική µας είναι να έρθουν χιλιάδες σκάφη σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Ο θαλάσσιος τουρισµός για εµάς είναι κορυφαία επιλογή. ∆εν πρόκειται να τον αφήσουµε. Έχουµε περιοχές που
έχουν φυσικά ορµητήρια και φυσικούς λιµένες και σε καµµία περίπτωση δεν πρόκειται να τους αφήσουµε.
Σε ό,τι αφορά το δικό σας κάλεσµα, και την Παρασκευή µπορείτε να έρθετε στο γραφείο µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Πότε θα προκηρύξετε το
διαγωνισµό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εµείς είµαστε στη διαδικασία. ∆εν είµαι έτοιµος να σας πω αν θα γίνει τον επόµενο ή
τον µεθεπόµενο µήνα. Σας ξαναλέω ότι έχουν προετοιµαστεί οι
όροι για το διαγωνισµό αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ακολουθεί, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η δεύτερη µε αριθµό 2227/2-9-2010 ερώτηση
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη
Γκιόκα προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήµατα των αµειβοµένων καλαθοσφαιριστών.
Στην ερώτηση αυτή, επίσης, θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ.
Γεώργιος Νικητιάδης.
Παρακαλείται κ. Ιωάννης Γκιόκας, ερωτών Βουλευτής, να αναπτύξει επί δίλεπτον την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Επανειληµµένως, κύριε Υφυπουργέ, σαν
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
έχουµε καταθέσει ερωτήσεις σχετικά µε προβλήµατα αθλητών
και των καλαθοσφαιριστών, όπως εν προκειµένω, αλλά και συνολικότερα προβλήµατα αθλητών: όσων αθλητών, εν πάση περιπτώσει, τυγχάνει να έχουν µια επαγγελµατική σχέση µε τον
αθλητισµό.
Επανερχόµαστε και επιµένουµε στη συζήτηση της συγκεκριµένης ερώτησης γιατί, µε αφορµή και τα τελευταία γεγονότα που
διαδραµατίστηκαν το Σαββατοκύριακο, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει ένας διαρκής εµπαιγµός από τη µεριά της πολιτείας προς αυτούς τους ανθρώπους.
∆εν είναι η πρώτη φορά που οι συγκεκριµένοι άνθρωποι διεκδικούν τα δικαιώµατά τους επιστρατεύοντας και το µέσο της
απεργίας. Και αναφερόµαστε σε αυτό, γιατί το τελευταίο διάστηµα βγήκαν διάφοροι καλοθελητές να µιλήσουν για τετελεσµένα γεγονότα, απροειδοποίητες απεργίες, εκβιασµούς,
έλλειψη διαλόγου κ.ο.κ..
Τουλάχιστον τρία χρόνια είναι γνωστά σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και στα κόµµατα τα αιτήµατα αυτών των ανθρώπων, όπως είναι γνωστή και η κατάσταση που αντιµετωπίζει
η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών στο συγκεκριµένο χώρο,
ανασφάλιστοι αθλητές, εργασιακή οµηρία, αβεβαιότητα,
«µαύρα» συµβόλαια κ.ο.κ..
∆εν είναι επίσης, η πρώτη φορά που αναλαµβάνονται δεσµεύσεις από τη µεριά των κυβερνήσεων για επίλυση αυτών των ζητηµάτων. Και επί κυβερνήσεως Νέας ∆ηµοκρατίας και επί
κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ αναλήφθηκαν τέτοιες δεσµεύσεις.
Στις 28.12.2009, µετά την αντίστοιχη περυσινή απεργία των καλαθοσφαιριστών, ο κ. Μπιτσαξής δεσµεύτηκε για την ικανοποί-
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ηση αυτών των αιτηµάτων, κατόπιν µάλιστα συµφωνίας µεταξύ
ΠΣΑΚ και της αντίστοιχης Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Καθόσον γνωρίζουµε, υπήρχε και αντίστοιχη έτοιµη σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Η εξέλιξη βέβαια είναι γνωστή, η απεργία, τα γεγονότα του
Σαββατοκύριακου. Εµείς θεωρούµε ότι για τα γεγονότα αυτά η
Κυβέρνηση έχει σοβαρή ευθύνη γιατί επί της ουσίας οι δυνάµεις
καταστολής έδρασαν µε ευθύνη της Κυβέρνησης κατόπιν πιέσεων των µεγαλοεπιχειρηµατιών και των εταιρειών του χώρου,
που πίεζαν να γίνουν οι αγώνες πάση θυσία και βέβαια επιστράτευσαν και εκβιασµούς και απειλές για διακοπές συµβολαίων και
προπηλακισµούς σε βάρος αθλητών εργαζοµένων που διεκδικούσαν το αυτονόητο, το δικαίωµά τους στη δουλειά, στην αξιοπρέπεια, περιφρούρησαν το δικαίωµά τους στην απεργία κ.ο.κ..
Εµείς ρωτάµε συγκεκριµένα: Τι µέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση
για να επιλυθούν τα χρόνια προβλήµατα των αµειβοµένων καλαθοσφαιριστών και τι µέτρα, επίσης, θα πάρει η Κυβέρνηση, για να
διασφαλιστεί το αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωµα αυτών των
ανθρώπων στην απεργία;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε εργαζόµενους αθλητές –εσείς το είπατε- από τη µία και από την άλλη αναφέρεστε σε
«µαύρα» συµβόλαια. Αυτοί οι εργαζόµενοι που λέτε από τη µία,
συµβάλλονται σε «µαύρα» συµβόλαια από την άλλη, όπως εσείς
λέτε και δεν το λέµε εµείς.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε ποια είναι η θέση σας. Υπάρχουν
εργαζόµενοι αθλητές, οι οποίοι καταπιέζονται από τις επιχειρήσεις –ενδεχοµένως, να είναι και έτσι- ή υπάρχουν αθλητές που
κάνουν «µαύρα» συµβόλαια, όπως εσείς είπατε, προκειµένου το
κράτος να χάσει χρήµατα και κάποιοι να φοροδιαφύγουν;
Αναφέρεστε, επίσης, σε επιχειρήσεις συνολικώς. ∆εν ξέρω αν
γνωρίζετε τα Σωµατεία της Α2 κατηγορίας, για την οποία γίνεται
η σχετική συζήτηση όλο αυτόν τον καιρό, τους αθλητές της Α2
κατηγορίας και αν πιστεύετε ότι πραγµατικά τα σωµατεία αυτά,
στων οποίων τις διοικήσεις συµµετέχουν εκατοντάδες άνθρωποι
που θέλουν να προσφέρουν στον αθλητισµό, που αγαπούν το
άθληµα, την καλαθοσφαίριση, αποτελούν επιχειρήσεις.
Γιατί πρέπει να σας πληροφορήσω ότι υπάρχουν δεκάδες και
εκατοντάδες άνθρωποι που όχι µόνο δεν αποτελούν επιχειρήσεις, αλλά αφιερώνουν και από το χρόνο τους και από το λίγο
χρήµα τους, προκειµένου να επιδείξουν την αγάπη τους και να
εκδηλώσουν την αγάπη τους για το άθληµα της καλαθοσφαίρισης.
Υπάρχουν ζητήµατα, τα οποία δεν έχουµε ξεκαθαρίσει. Ποια
είναι η σχέση του καλαθοσφαιριστή µε την οµάδα, στην οποία
αγωνίζεται; Η θέση η δική σας είναι ότι αποτελεί µία σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου, ή µια εξαρτηµένη σχέση
εργασίας;
Και αν είναι έτσι τα πράγµατα, µπορείτε να µας πείτε αν θα
πρέπει να λαµβάνουν υπερωρίες οι καλαθοσφαιριστές ή υπερεργασία ή να πληρώνονται Σάββατο και Κυριακές ή να έχει
απαίτηση ο εργοδότης για συγκεκριµένα ωράρια, κατά τη διάρκεια των οποίων θα απασχολούνται;
Προσέξτε, εγώ δεν καταθέτω άποψη για το τι είναι αυτή η
σχέση, αλλά θέλω πραγµατικά να µας πείτε εσείς ποια είναι η
σχέση του παίχτη µε το σωµατείο, του καλαθοσφαιριστή µε το
σωµατείο του είτε αυτό είναι στην Α1 είτε είναι στην Α2 κατηγορία.
Τώρα, για να µπούµε στην ουσία. ∆υο είναι τα πολύ σηµαντικά
ζητήµατα, πέραν όλων των άλλων, για τα οποία η πολιτεία είναι
πρόθυµη να συζητήσει. Το ένα σχετίζεται µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των καλαθοσφαιριστών. Κανείς, µα κανείς,
από την πολιτεία δεν διανοήθηκε να αµφισβητήσει το δικαίωµα
αυτό. Όµως, αυτό το δικαίωµα είναι ρυθµισµένο ήδη.
Στην Α1, µιλώντας για οµάδες, ανώνυµες εταιρείες, επιχειρήσεις –γιατί στην Α1 µπορείτε να τις χαρακτηρίσετε έτσι- έχουν
τη σύµβαση τους οι καλαθοσφαιριστές µε τις οµάδες και καλύπτονται, στη δε Α1 επίσης η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη δια-
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σφαλίζεται µε την παρουσία της οµοσπονδίας, η οποία καταβάλλει το ποσό που απαιτείται για την ιατροφαρµακευτική τους
περίθαλψη.
Θα επανέλθω για τα συνταξιοδοτικά θέµατα που δεν αναφερθήκατε. Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου για όλα τα άλλα ζητήµατα που µας απασχολούν και επίσης θα επανέλθω, για να σας
πω τι ακριβώς κάνει η πολιτεία και µε ποιο ζήλο έχει σκύψει πάνω
σε αυτό το τεράστιο πρόβληµα, πάντα µε βασικό γνώµονα την
ανάδειξη και την αγάπη προς το άθληµα της καλαθοσφαίρισης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Γκιόκας έχει
το λόγο επί τρίλεπτον να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υφυπουργέ, «µαύρα»
συµβόλαια µπορούν να συνάπτουν και οι εργαζόµενοι κάτω από
πιέσεις και εκβιασµούς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Εσείς το είπατε. ∆εν το είπα εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Απαντώ σε αυτό που είπατε.
∆εύτερον, όταν έκανα λόγο για επιχειρήσεις, ήµουν πολύ συγκεκριµένος. Μίλησα για επιχειρήσεις και µεγαλοεπιχειρηµατίες
του κλάδου, του χώρου που απείλησαν, εκβίασαν και καθοδήγησαν τις δυνάµεις καταστολής στην πρόσφατη απεργία. Αυτά σε
σχέση µε αυτά που είπατε.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν συγκεκριµένα αιτήµατα, τα οποία
έχουν συµφωνηθεί µεταξύ και του ΠΣΑΚ και της Οµοσπονδίας
και αποτέλεσαν εξαγγελίες του κ. Μπιτσαξή. ∆εν ξέρω εγώ. Ο κ.
Μπιτσαξής, ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού εκφράζει ή δεν
εκφράζει την Κυβέρνηση; Γιατί από τις 28.12.2009 υπήρχαν συγκεκριµένες εξαγγελίες, κατόπιν συµφωνίας ΠΣΑΚ και ΟΚ που
έλεγαν συγκεκριµένα: «Συµφωνία ότι οι συµβάσεις των παιχτών
της Α2 πρέπει να είναι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας όπως
είναι της Α1».
Και αυτό είναι σωστό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι στη συντριπτική
τους πλειοψηφία αµείβονται µε 500 και 600 ευρώ. ∆εν έχουν δυο
και τρεις εργοδότες. Έναν εργοδότη έχουν, αντικειµενικά, σε
οµάδες παίζουν και εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να ασφαλίζονται στο Ταµείο των Ελευθέρων Επαγγελµατιών.
∆εύτερον, έχει συµφωνηθεί ότι θα πρέπει να επιχορηγούνται τα
Σωµατεία της Α2, για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Έχει συµφωνηθεί ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη µετακίνηση
αθλητών Α1 και Α2 λόγω µη καταβολής δεδουλευµένων, για να
µην βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι σε εργασιακή οµηρία. Επίσης,
έχει συµφωνηθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών επίλυσης οικονοµικών διαφορών και πολλά άλλα ζητήµατα. Όλα αυτά έχουν
συµφωνηθεί, αποτελούν αιτήµατα και αποτέλεσαν και εξαγγελίες.
Ρωτάµε, λοιπόν, ξανά: Σε αυτά τα συγκεκριµένα τι θέση παίρνει η Κυβέρνηση; ∆εσµεύεται για την επίλυσή τους, ναι ή όχι;
Γιατί εδώ πέρα σέρνεται µια κατάσταση εδώ και χρόνια, που αποφεύγετε να πάρετε θέση.
Κι από εκεί και πέρα, για να σας απαντήσω και στο άλλο, εµείς
δεν αποδεχόµαστε, από ιδεολογική -αν το θέλετε- και πολιτική
σκοπιά, τον όρο επαγγελµατίας αθλητής. Αθλητισµός είναι καθολικό δικαίωµα του λαού και της νεολαίας. Όµως, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε µία πραγµατικότητα που λέει ότι αυτοί οι
άνθρωποι ζουν από αυτή τη δραστηριότητα, δεν ζουν από κάτι
άλλο. Αφιερώνουν το χρόνο τους και ζουν αυτοί και οι οικογένειές τους και τα παιδιά τους από αυτή τη δραστηριότητα. Συνεπώς, πρέπει να απολαµβάνουν πλήρη µισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Εµείς λέµε ξεκάθαρα ότι τα αιτήµατα των καλαθοσφαιριστών
είναι δίκαια. Εµείς θα παρακολουθήσουµε τις εξελίξεις και θα
επανέλθουµε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και µε
νέα ερώτηση. Τέλος, εµείς δηλώνουµε ότι θα στηρίξουµε τον
αγώνα των καλαθοσφαιριστών.
Μπορεί κάποιοι οι οποίοι εξοργίστηκαν µε την απεργία να ήταν
όσοι τα προηγούµενα χρόνια, όταν οι ίδιοι άνθρωποι έφερναν
διακρίσεις και κύπελλα από το εξωτερικό, συνωστίζονταν για να
φωτογραφηθούν µαζί τους. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σήµερα καθοδηγούσαν τα ΜΑΤ, οι διάφοροι µεγαλοεπιχειρηµατίες,
µεγαλοπαράγοντες, για να κάµψουν το δίκαιο αγώνα αυτών των
ανθρώπων.
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Εµείς λέµε ξεκάθαρα ότι είµαστε στο πλευρό τους και θα στηρίξουµε τον αγώνα τους. Θεωρούµε και κάτι άλλο, κύριε
Υπουργέ, ότι αυτοί οι άνθρωποι δηµιουργούν και πρότυπα, αν
θέλετε, ότι αθλητής σήµερα δεν είναι µόνο αυτός που έχει αγωνιστική συνείδηση, είναι αυτός που έχει και κοινωνική συνείδηση
και παλεύει εξίσου καλά και µέσα και έξω από τους αγωνιστικούς
χώρους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Νικητιάδης Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Τουρισµού): Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, υποθέτω έχετε
ενηµερωθεί για το γεγονός ότι η πολιτεία έχει ξεκινήσει συζήτηση
µε όλους τους φορείς που ασχολούνται µε την απεργία και τα
ζητήµατα που έχουν τεθεί από τους καλαθοσφαιριστές -και
συνεχίζουν τη συζήτηση αυτή- και αύριο ξανά στις 11 το πρωί
έχουν κληθεί όλοι οι φορείς για να συνεχίσουµε τη συζήτησή µας.
Πρέπει να σας πω ότι ο Γενικός Γραµµατέας κ. Μπισταξής
εξέφρασε µία άποψη κατ’ αρχάς συµφωνούντων όλων των
φορέων. Σήµερα δεν συµφωνούν όλοι οι φορείς. Σήµερα έρχεται
η οµοσπονδία και λέει ότι «αυτά που λέει αυτό το χαρτί τα
υπέγραψε ένας νοµικός σύµβουλος, δεν είναι αυτή η θέση µου».
Τι θέλετε να τους πω «όχι, αυτή είναι η θέση σας»; Ή ότι το ΚΚΕ
λέει ότι αυτή είναι η θέση σας και υπογράψατε και θέλετε, δεν
θέλετε έβαλε την υπογραφή ο νοµικός σας σύµβουλος και
σήµερα δεν µπορείτε να µου λέτε άλλα; ∆εν µπορώ να το πω
εγώ. Εµάς µας ενδιαφέρει να συµφωνήσουν όλοι οι φορείς του
χώρου. Ένα είναι αυτό.
∆εύτερον, για την ελεύθερη µετακίνηση που λέτε, εµείς δι’
εµού υποβάλαµε προτάσεις και πιστεύω ότι θα λύσουµε το
ζήτηµα της διασφάλισης της µισθοδοσίας. Το σεβόµαστε
απολύτως. ∆εν δεχόµαστε σε καµµία περίπτωση ότι µπορεί να
είναι οι καλαθοσφαιριστές όµηροι, επειδή κάποιοι δεν τους
πληρώνουν και µπορούν και να τους κρατάνε ολόκληρο το
χρόνο. Κάναµε προτάσεις. ∆εν θέλω να συζητήσουµε εδώ στο
εθνικό Κοινοβούλιο, όταν η διαπραγµάτευση και η συζήτηση είναι
σε εξέλιξη. Πιστεύω ότι θα είµαστε σε πολύ σύντοµο χρόνο
έτοιµοι να σας ανακοινώσουµε τα αποτελέσµατα των συζητήσεων που έχουµε κάνει και να είσαστε βέβαιοι ότι θα
αφήσουµε απολύτως ικανοποιηµένους τους καλαθοσφαιριστές.
Επειδή, όµως, αναφερθήκατε και στην απεργία και επειδή
αναφερθήκατε και σε εκβιασµούς κ.λπ., εγώ είδα κατ’ αρχάς το
πρωτάθληµα να εξελίσσεται µε οµαλό τρόπο. Υπήρξαν κάποια
επεισόδια, καταδικαστέα τα επεισόδια, αλλά δεν ξέρω τελικά
αυτά τα επεισόδια κατά πόσο µπορούσαν να αποφευχθούν και τι
προσπάθεια κατεβλήθη για να αποφευχθούν.
Θα σας διαβάσω, όµως, το εξής που πιθανόν να µην το ξέρετε.
Θα σας διαβάσω µία επιστολή του κ. Μπουρούση, ο οποίος
παραιτήθηκε από τον ΠΣΑΚ που επικαλεσθήκατε. Ακούστε, δεν
θα τη διαβάσω όλη, θα την καταθέσω και στα Πρακτικά: «Θεωρώ
πως η παρουσία µου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΣΑΚ είναι
περιττή και γι’ αυτό το λόγο θέλω να υποβάλω την παραίτησή
µου. Με λύπη µου διαπίστωσα, στις λίγες µέρες που ασχολήθηκα
µε τα κοινά του Συνδέσµου, πως η φιλοσοφία που διέπει τον
ΠΣΑΚ είναι µακριά από τη δική µου λογική. ∆εν ανέχοµαι από
κανέναν να µε αµφισβητεί και να χρησιµοποιεί το όνοµά µου για
προσωπικό του συµφέρον. Απαγορεύω σε ανθρώπους που
πληρώνονται από τον ΠΣΑΚ, δηλαδή και από εµένα, να µε
ειρωνεύονται και να χλευάζουν τις αποφάσεις µου. ∆υστυχώς γι’
αυτούς η πιο σκληρή χούντα είναι η δηµοκρατία, στο όνοµα της
οποίας λαµβάνονται αποφάσεις του ενός». Αυτά τα λέει ένας από
τους καλαθοσφαιριστές που ήταν εκλεγµένος στο ΠΣΑΚ.
Και καταλήγει –δεν θα τα διαβάσω όλα ως εξής: «Είναι
δικαίωµα κάθε συναδέλφου µου να απεργήσει και δεν µπορώ ως
άτοµο, αλλά και ως µπασκετµπολίστας να καταδικάσω µία τέτοια
κίνηση. Μπορώ, όµως, να καταδικάσω µία κίνηση, την οποία
καταψήφισα ως Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΚ, όταν αυτή δεν έχει
στόχο το κοινό καλό, δεν εκπορεύεται από τη λογική, αλλά βάζει
τους παίκτες απλά πιόνια σε µία προσωπική αντιπαράθεση,
άσχετη στην πραγµατικότητα µε τις διεκδικήσεις µας».
∆εν θα σας διαβάσω τίποτε άλλο. Έχει κι άλλα η επιστολή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νοµίζω ότι αυτή η επιστολή µιλάει από µόνη της. Εγώ δεν θέλω
σε καµµία περίπτωση αυτή η επιστολή να αποτελέσει αντικείµενο
οποιασδήποτε συζήτησης στις διαπραγµατεύσεις µας.
Σας διαβεβαιώνω για άλλη µια φορά ότι η πολιτεία είναι δίπλα,
η πολιτεία έχει βρει τρόπους, η πολιτεία για πρώτη φορά, που
για δέκα-δεκαπέντε χρόνια ούτε τόλµησε κάποιος να ακουµπήσει
τα συνταξιοδοτικά, καλεί τους ασφαλιστικούς φορείς, έχει
ζητήσει να έρθουν εµπειρογνώµονες αναζητά λύσεις και να είστε
βέβαιος ότι θα βρούµε λύσεις, που θέλω να πιστεύω ότι κι εσάς
θα σας κάνουν να έρθετε εδώ και να εκδηλώσετε την ικανοποίησή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα τώρα στην ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι ο κ. Γεωργιάδης θα µας
δώσει, αν είναι εδώ ο κ. Γαληνός…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Έχω
οµιλία στα Καλύβια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα συζητηθεί η τρίτη µε
αριθµό 306/23.07.2010 ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη προς
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση των Κέντρων Υποδοχής Μεταναστών κ.λπ..
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης.
Παρακαλείται ο κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης να διατυπώσει επί δίλεπτον την ερώτησή του.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή µου αυτή είναι µία από διάφορες
ερωτήσεις που έχω κάνει προς την ίδια κατεύθυνση. Μάλιστα µία
από αυτές είχε λάβει και πολύ µεγάλη δηµοσιότητα πριν από δύο
βδοµάδες, όταν µου απήντησε ο προϊστάµενός σας Υπουργός κ.
Λοβέρδος για το θέµα του ΕΣΥ. Τι προσπαθώ, λοιπόν, να κάνω µε
αυτήν την ερώτηση; Προσπαθώ να εκτιµήσω το πόσο κοστίζει
ετησίως στον κρατικό προϋπολογισµό της χώρας όλο αυτό το
φαινόµενο που λέγεται «λαθροµετανάστευση».
Ζούµε σε µία περίοδο πολύ µεγάλης οικονοµικής κρίσης. Οι
Έλληνες πολίτες υφίστανται τροµερές θυσίες! Όλοι τις ξέρουµε,
να µην τις επαναλάβουµε. Θα ήθελα, λοιπόν, να προσπαθήσω να
ενηµερώσω τους συµπολίτες µου, να έχει την εικόνα η ελληνική
πολιτεία και να µπορούµε έτσι να πιέσουµε και τα διεθνή κέντρα
αποφάσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν µπορεί να
κατανοήσουµε το µέγεθος του προβλήµατος για τη χώρα, όσον
αφορά το οικονοµικό σκέλος.
Παραδείγµατος χάριν, το Υπουργείο των Οικονοµικών µου έχει
απαντήσει σε αυτή την Αίθουσα ότι για το θέµα του παραεµπορίου χάνει το ελληνικό δηµόσιο περίπου 4 δισεκατοµµύρια
ευρώ το χρόνο από το ΦΠΑ. Ο κ. Λοβέρδος µου είπε από 150
έως 400 εκατοµµύρια ευρώ είναι το κόστος στο ΕΣΥ κ.ο.κ.. Εγώ,
λοιπόν, οµολογώ ότι είναι οξύµωρο ότι η ελληνική πολιτεία δεν
έχει µία εικόνα για να µπορεί ένας να πει ότι µας κοστίζει τόσο
και αναγκαζόµαστε να πηγαίνουµε Υπουργείο-Υπουργείο,
δράση-δράση για να κάνουµε στο τέλος µία σούµα και να
καταλάβουµε πόσο κοστίζει.
Οι υπολογισµοί µέχρι τώρα µε έχουν αφήσει κι εµένα
έκπληκτο. Πηγαίνουµε σε έναν αριθµό που στο σύνολο θα φτάσει
τα 10 δισεκατοµµύρια το χρόνο. Αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ,
ότι αν ξεκινάει ο ελληνικός προϋπολογισµός κάθε χρόνο µε µείον
10 δισεκατοµµύρια λόγω των λαθροµεταναστών, όσα µέτρα και
να πάρουµε, όσες τρόικες και να έρθουν, δεν πρόκειται να
ξεφύγουµε από τη µιζέρια.
Έρχοµαι στο συγκεκριµένο. Θέλω στο µέτρο που αφορά το
δικό σας Υπουργείο, το Υπουργείο Υγείας -δεν µε ενδιαφέρει
ούτε να αντιδικήσω, ούτε να κάνουµε πολιτική γενική τοποθέτηση, εµένα µε ενδιαφέρει ο αριθµός- να µου πείτε πόσο κοστίζει
στον Έλληνα φορολογούµενο όλο το θέµα που αφορά Κέντρα
Περίθαλψης Μεταναστών, ψυχολογικές υποστηρίξεις και όλα τα
υπόλοιπα.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, η Ελλάδα γίνεται πράγµατι κάθε χρόνο πύλη
εισόδου, κατά τους υπολογισµούς που µέχρι σήµερα έχουν γίνει,
γύρω στο 75% περίπου του συνόλου των προσφύγων προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας έλεγα ότι το ποσοστό αυτό βαίνει
αυξανόµενο. Το πρώτο τετράµηνο του 2010 εκτιµάται ότι έφτασε
στο 82%.
Θα σας πω δε πρόσφατο δηµοσίευµα από το «BBC», όπου ανεβάζει αυτό τον αριθµό των λαθροµεταναστών που πορεύονται
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 90% περίπου.
Τα κύµατα ανθρώπων που φθάνουν στα σύνορα της χώρας
µας λόγω φτώχιας, διώξεων, πολέµων, είναι µια σκληρή πραγµατικότητα, που καλούµαστε να τη διαχειριστούµε. Οι δοµές της
χώρας δοκιµάζονται πράγµατι καθηµερινά. Οι πιέσεις από τον
αυξηµένο αριθµό µεταναστών είναι πολύ µεγάλες και καλείται η
Ελλάδα να προστατεύσει τα σύνορά της από τη µια -τα οποία
όµως ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςαλλά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα από την άλλη, παρέχοντας
στους µετανάστες ανθρώπινη, δίκαιη και ίση µεταχείριση.
Θέσατε πολύ συγκεκριµένο ερώτηµα. Την προηγούµενη φορά
ήµουν εδώ µε τον κ. Λοβέρδο που αναφέρθηκε ότι πράγµατι ένα
πολύ µεγάλο κοµµάτι που αφορά τους απόρους, αλλά και ένα
µεγάλο κοµµάτι που αφορά το κόστος, σχετίζεται µε τους λαθροµετανάστες που περνούν από τα ελληνικά νοσοκοµεία. Θα
σας έλεγα ότι δυστυχώς γίνεται και κατάχρηση αυτού του µέτρου της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και της υποχρέωσης της
χώρας µας να αντιµετωπίσει τους ανθρώπους αυτούς, που απελπισµένοι φθάνουν στη χώρα.
Θα απαντήσω στα επιµέρους ερωτήµατά σας σχετικά µε τα
κέντρα υποδοχής αυτών των ανθρώπων.
Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο
για τους ασυνόδευτους ανήλικους, τους αιτούντες άσυλο ενηλίκους και αυτούς που δικαιούνται κάποιας µορφής διεθνούς προστασίας. Αυτοί αποτελούν ένα µέρος του συνόλου. Ανάµεσά
τους είναι και ιδιαίτερα ευάλωτα άτοµα: µικρά παιδιά, µωρά, ανάπηροι, ασθενείς, γυναίκες.
Παρέχει, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας φιλοξενία σε ασυνόδευτους ανηλίκους, που είναι ίσως η οµάδα που διατρέχει το µεγαλύτερο κίνδυνο και σε ενηλίκους που αιτούν άσυλο. Οι θέσεις
που διαθέτει σήµερα η χώρα γι’ αυτό το πράγµα, είναι τριακόσιες τριάντα για ανηλίκους και πεντακόσιες είκοσι πέντε για ενήλικους. Ο συνολικός προϋπολογισµός γι’ αυτό το κοµµάτι αφορά
περίπου το ποσό των 3,5 εκατοµµυρίων κατ’ έτος.
Για την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού που αναφέρατε ότι δεν έχει γίνει µία µείωση, πρέπει να σας πω ότι ισχύει
και εδώ η ίδια µείωση που αφορά και όλους τους φορείς της
χώρας, δηλαδή το 10%. Άρα, έχει γίνει και εδώ περικοπή.
Η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να παράσχει αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια βάσει των διεθνών συνθηκών. Αυτή η υποχρέωση,
όµως, πράγµατι συνεπάγεται -και συµφωνώ µαζί σας- ένα πολύ
υψηλό κόστος για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που αυτό έχει επιπτώσεις και στις συντάξεις και στα επιδόµατα των Ελλήνων πολιτών.
Πρέπει να σηµειώσω ότι αυτή η κατάσταση αφέθηκε ανεξέλεγκτη µε αποτέλεσµα να έχουµε αυτή τη στιγµή δυσκολία να αντιµετωπίσουµε αυτά τα πράγµατα. Θα έχω την ευκαιρία στη
δευτερολογία µου να σας πω συγκεκριµένα ποια κέντρα λειτουργούν, τι στοιχίζει περίπου το κάθε κέντρο και νοµίζω ότι θα
απαντήσω σε ένα µέρος από αυτά που ζητήσατε. ∆εσµεύοµαι,
όµως, αν δεν προλάβω, λόγω του χρονικού περιορισµού, να σας
στείλω στο γραφείο σας ό,τι άλλα στοιχεία προκύψουν από την
ερώτηση ή ό,τι άλλο θέλετε να µάθετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής κ.
Γεωργιάδης έχει το λόγο να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Χαιρετίζω αυτή την παραδοχή, η οποία για λόγους ιδεολογικής αγκυλώσεως δεν λέγεται εύκολα στην Ελλάδα, ότι όλο αυτό το
ζήτηµα έχει επιπτώσεις στις συντάξεις, στα επιδόµατα και στους
µισθούς των Ελλήνων πολιτών. Και καλό είναι να καταλαβαίνουµε
ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην τσέπη. Και όλοι αυτοί που
κόπτονται για την περικοπή των χρηµάτων των Ελλήνων πολιτών,
καλό είναι να µας πουν αν παίρνουν θέση γι’ αυτό το ζήτηµα.
Έρχοµαι σε ένα δεύτερο σκέλος του ερωτήµατος, που είναι
πολύ συγκεκριµένο κα θέλω την προσοχή σας. Από αυτά τα χρήµατα που δαπανούµε από τον κρατικό προϋπολογισµό, εφόσον
λέτε εδώ –µαθαίνουµε από το «BBC», γνωρίζουν οι υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ότι η Ελλάδα δέχεται από το 75%,
όπως µας είπατε, έως το 90% ενδεχοµένως, των αιτούντων
άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσα χρήµατα ζητάµε, διεκδικούµε και λαµβάνουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση; ∆ηλαδή έχει
γίνει µια προσπάθεια; Και τι απάντηση έχουµε πάρει εφόσον το
πρόβληµα δεν είναι ελληνικό, αλλά το πρόβληµα πλέον είναι ευρωπαϊκό; Και στην ουσία η Ελλάδα καλείται να διαχειριστεί ένα
πρόβληµα πολύ πέραν των δικών της δυνατοτήτων.
Η ερώτησή µου, λοιπόν, είναι η εξής: Όταν έρχεται η τρόικα
και µας κάνει έλεγχο, τους λέµε «κύριοι, εδώ πληρώνουµε τόσα
δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο γιατί διαχειριζόµαστε ένα θέµα
ευρωπαϊκό και άρα αυτό δεν µπορεί να το αναλάβει µόνος του ο
Έλληνας φορολογούµενος ούτε µπορεί να είναι υπόλογος ο Έλληνας φορολογούµενος για κάτι που αφορά όλους τους Ευρωπαίους»; Ή γαλαντόµοι όντες επωµιζόµαστε όλο το κόστος;
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός κ. Τιµοσίδης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, το λέµε αυτό το πράγµα και
τους παρουσιάζουµε και στοιχεία. Θέλω να σας πω ότι παρ’ ότι
τα προηγούµενα χρόνια, όπως ανέφερα, δεν είχε γίνει σωστή
διαχείριση, ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για το 2009-2012, έχει εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσό των 8.300.000 ευρώ.
Επίσης, υποβάλλαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηµατοδότηση ένα σχέδιο δράσης διάρκειας τριών ετών, όπως είπα προηγουµένως, περίπου 200 εκατοµµυρίων ευρώ. Επιπλέον αυτού
του ποσού, αυτή τη στιγµή διαπραγµατευόµαστε άµεσα ένα
ποσό των 10 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου για το επόµενο εξάµηνο. Και αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός και εµείς, αλλά και οι ανάλογες επιτροπές που συνεργάζονται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
και µε τους φορείς του ΟΗΕ, έχουµε κάνει δουλειά. Αυτή τη
στιγµή µπορώ να σας πω ότι θα υπάρξει και απευθείας χρηµατοδότηση από χώρες, όπως η Νορβηγία, η οποία επιζητεί να µας
δώσει ένα µεγάλο ποσό έως και 40 εκατοµµύρια. Υπάρχει συνεργασία Υπουργείων Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Απασχόλησης και Εξωτερικών. Αυτό το µεγάλο ποσό είναι
µπροστά µας για να το διαχειριστούµε. Γιατί η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει αναγνωρίσει µετά και από τις δικές µας παρεµβάσεις, ότι τα κύµατα αυτών των ξεριζωµένων ανθρώπων που φθάνουν στην Ελλάδα, δεν έρχονται γιατί την έχουν επιλέξει ως
χώρα προορισµού τους. Είναι γνωστό ότι όλοι θέλουν να φύγουν
και να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ζητούµε και καταφέρνουµε να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια της Ελλάδας,
ώστε το βάρος να µη το φέρει µόνος του ο ελληνικός λαός.
Αυτές τις εβδοµάδες αυτό το σχέδιο έχει οδηγήσει σε κάποια
καλά συµπεράσµατα. Οι βασικοί του άξονες είναι: η δηµιουργία
κέντρων πρώτης υποδοχής, η αναµόρφωση της διαδικασίας ασύλου και η δηµιουργία νέας υπηρεσίας ασύλου –κι αυτό να γίνεται γρήγορα για να µην παραµένουν κλεισµένοι µέσα σε χώρους
φύλαξης- η ενίσχυση των κέντρων φιλοξενίας ευάλωτων οµάδων
και ανηλίκων -γιατί έχουµε και δράµατα ανθρώπων, όπου κοιµούνται έξω και είναι συνταρακτικό και δεν πρέπει να µένουµε
αδιάφοροι- καθώς και ο εκσυγχρονισµός και η αύξηση των κέντρων κράτησης των αλλοδαπών, που πράγµατι δεν είναι σε
καλές συνθήκες.
Η διαπραγµάτευσή µας είναι µόνιµο αίτηµα και προσπάθεια
της ελληνικής Κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Είναι απόλυτη
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προτεραιότητα να πάρουµε αυτή τη βοήθεια. Αυτή την περίοδο
είµαστε σε συζήτηση για την αναθεώρηση των όρων της Συνθήκης του ∆ουβλίνου µε την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων κ.
Μάλµστροµ. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θα έχει καλά αποτελέσµατα.
Επίσης, είµαστε σε συζήτηση για την ενίσχυση του µηχανισµού
αλληλεγγύης µε κινητοποίηση περισσότερων πόρων προς την
Ελλάδα -πέραν δηλαδή αυτών των 200 εκατοµµυρίων ευρώ για
την τριετία και των άλλων, που οι ίδιες οι χώρες θα µας δώσουνγια τη στενότερη επιτήρηση των ευρωπαϊκών συνόρων µε τη
συνδροµή και της FRONTEX και για τη δηµιουργία δεσµευτικού
συστήµατος συλλογικής κατανοµής προσφύγων στα κράτη µέλη
µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, οικονοµικά, πληθυσµιακά κ.λπ..
Θα ήθελα τέλος να σας τονίσω ότι όταν είµαστε αντιµέτωποι
µε µια τέτοια ανθρωπιστικού χαρακτήρα κρίση, µπορούµε να
βελτιώσουµε τις επιδόσεις µας και τις συµµαχίες µας, αλλά δεν
µπορούµε να εγκαταλείψουµε αβοήθητους αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια αυτό το κόστος δεν πρέπει να το φέρει µια χώρα
όπως είναι η Ελλάδα. Συµφωνούµε µε την παρατήρησή σας ότι
αυτό στοιχίζει για όλους µας.
Ο ελληνικός πολιτισµός και ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, τα προστάγµατα αυτού του πολιτισµού, δεν είναι µόνο οι διεθνείς συµβάσεις που ακολουθούµε εµείς, αλλά είναι ακριβώς αυτό το
χαρακτηριστικό που και εµείς ως Ελλάδα έχουµε, να µη µένουµε
αδιάφοροι σε τέτοια προβλήµατα συνανθρώπων µας. Και από
την άλλη έχουµε την υποχρέωση να κάνουµε το καλύτερο δυνατό, ώστε το βάρος να µην πέφτει µόνο στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα συζητηθεί η τέταρτη
µε αριθµό 2522/8.9.2010 ερώτηση του εορτάζοντος σήµερα Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου
Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε
δεσµεύσεις για εξοπλιστικές και αµυντικές δαπάνες.
Χρόνια πολλά, κύριε Παπαδηµούλη. Χρόνια πολλά, κύριε
Υπουργέ, κύριε Ρέππα. Και χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους, αλλά και σε όλους τους εορτάζοντες και σε όλες τις
εορτάζουσες σε όλη την Ελλάδα.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Όταν διατύπωσα την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, στις αρχές Σεπτεµβρίου, αφορµή ήταν όσα
είπε ο Ευρωβουλευτής των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, ο κ.
Κον-Μπεντίτ, ο οποίος είπε µε απλά λόγια ότι η Γαλλία και η Γερµανία που παίζουν κεντρικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθοριστικό ρόλο και στη σύνταξη του µνηµονίου και στις εντολές
της τρόικα, την ίδια ώρα που µέσω του µνηµονίου έλεγαν «κόφτε
δαπάνες, κόφτε µισθούς», όχι µόνο δεν έπαιρναν πρωτοβουλίες
πίεσης της Τουρκίας, έτσι ώστε να δοθούν ειρηνικές λύσεις στα
προβλήµατα και εποµένως και µείωση των εξοπλισµών αµοιβαία
και Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά επίεσαν την ελληνική Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, για να πάρουν και
άλλες παραγγελίες οπλικών συστηµάτων υπέρ των αµυντικών
τους βιοµηχανιών. Με εντυπωσίασε η έλλειψη αντίδρασης στο
θέµα. Κοίταξα να δω τι λέει το µνηµόνιο. Το µνηµόνιο, λοιπόν,
που έχει πολύ συγκεκριµένες δεσµεύσεις για περικοπές µισθών,
συντάξεων, ασφαλιστικών δικαιωµάτων, κοινωνικού κράτους, δηµόσιων επενδύσεων, στο θέµα της περικοπής των εξοπλιστικών
δαπανών δεν έχει αντίστοιχες δεσµεύσεις, παρ’ ότι έχουµε υψηλότατες εξοπλιστικές δαπάνες, για να ωφελούνται αυτές οι βιοµηχανίες µαζί και µε τις αµερικάνικες.
Από τότε µέχρι τώρα, όπου δεν απαντήθηκε γραπτά αυτή µου
η ερώτηση, προστέθηκαν άλλα δύο πράγµατα, ακόµη πιο εντυπωσιακά. Πρώτον, εσείς, κύριε Μπεγλίτη, πριν λίγες ηµέρες στο
ραδιόφωνο του «FLASH» µιλήσατε για «κατασκευασµένες αµυντικές δαπάνες για χρόνια µε τις οποίες φτιάχτηκαν περιουσίες
και καριέρες» και δεν είδα να ιδρώνει το αυτί κανενός. Αναρωτιέµαι: Σας κάλεσε, ο Πρωθυπουργός της χώρας, να σας πει σε
ποιες συγκεκριµένες περιπτώσεις αναφέρεστε και τι µέτρα παίρνετε, έτσι ώστε αυτά τα πράγµατα και να σταλούν στη δικαιοσύνη και να µην επαναληφθούν και να τιµωρηθούν αυστηρά όσοι
µπλέκονται, είτε είναι υπηρεσιακοί παράγοντες είτε είναι πολι-
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τικά πρόσωπα; Τέθηκε το θέµα στο Υπουργικό Συµβούλιο; Έγιναν κάποιες ενέργειες από την πολιτική ηγεσία; ∆ιότι εσείς είστε
Αναπληρωτής Υπουργός. Το συζητήσατε µε τον κ. Βενιζέλο για
να δείτε τι θα κάνετε; Αντί να δούµε κάποια συνέχεια σε αυτά,
λίγες µέρες µετά τις δηλώσεις σας, τολµηρές και σας επαινώ γι’
αυτό, γιατί πρώτη φορά Αναπληρωτής Υπουργός Άµυνας µιλάει
για κατασκευασµένες αµυντικές δαπάνες και υπονοεί και σκανδαλώδεις συµβάσεις, ήρθε η παραίτηση του Γενικού ∆ιευθυντή
Εξοπλισµών, του κ. Βασιλάκου, ο οποίος στην τελετή παράδοσης-παραλαβής είπε ότι τον πίεσαν αλητήριοι για να υπηρετήσει
τα δικά τους συµφέροντα και όχι το δηµόσιο συµφέρον και είπε
ότι είναι έτοιµος να πει και ονόµατα. Ούτε σε αυτό δόθηκε συνέχεια.
Σας ερωτώ, λοιπόν: Με δεδοµένο ότι έχουµε τεράστια δηµοσιονοµικά προβλήµατα, ελλείµµατα και χρέη, µε δεδοµένο ότι οι
πολίτες οι ασθενέστεροι δεν αντέχουν άλλα βάρη και είναι άδικο
να πληρώνουν µόνο οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι φτωχοί Έλληνες, οι άνεργοι, µε δεδοµένο ότι και εσείς παραδέχεστε ότι
υπάρχουν υπέρογκες εξοπλιστικές δαπάνες, τεχνητές εξοπλιστικές ανάγκες και κυκλώµατα µίζας και διαφθοράς που φτιάχνουν καριέρες και περιουσίες, τι συνέχεια δόθηκε στις δηλώσεις
τις δικές σας, στις δηλώσεις Βασιλάκου, σε ποιες συγκεκριµένες περιπτώσεις αναφέρεστε και τι µέτρα παίρνετε για να σταµατήσουν οι τεχνητές εξοπλιστικές ανάγκες, για να πάνε στη
δικαιοσύνη και να τιµωρηθούν όσοι έβαλαν το δάχτυλο στο µέλι;
Και κυρίως σας ερωτώ το εξής: Κύριε Υπουργέ, µε το χέρι στην
καρδιά, είστε διατεθειµένος να επανεξετάσετε από µηδενική
βάση το σύνολο των εξοπλιστικών δαπανών και προγραµµάτων,
έτσι ώστε να φύγει ο αέρας της µίζας και της διαφθοράς, αυτή
η δυσωδία και να µην πληρώνουµε τα µαλλιοκέφαλά µας οι φορολογούµενοι πολίτες για να φτιάχνουν κάποιοι καριέρες και περιουσίες;
Πριν ολοκληρώσω, να πω ότι χθες η δικαιοσύνη µε καθυστέρηση ετών ζήτησε να ανοιχτούν οι λογαριασµοί σαράντα φυσικών προσώπων που εµπλέκονται και µε κυβερνήσεις της Νέας
∆ηµοκρατίας και µε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στο περίφηµο
σκανδαλώδες C4I, το περίφηµο πρόγραµµα ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώνων που µας στοίχισε ο κούκος αηδόνι και δεν λειτούργησε ποτέ και γύρω από το οποίο η «SIEMENS» έκανε πάρτι.
Το ερώτηµα είναι: Ως πότε θα είµαστε επιµηθείς; Υπάρχει διάθεση η δική σας πολιτική ηγεσία, η δική σας Κυβέρνηση να περάσει από τα λόγια στα έργα; Γιατί εκεί υπάρχει τεράστιο πεδίο
και εξυγίανσης και τόλµης και περιορισµού µιας αλόγιστης υπέρογκης κρατικής σπατάλης που την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούµενοι.
Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε ∆ηµήτρη Παπαδηµούλη, χρόνια πολλά
κατ’ αρχάς, εύχοµαι καλή δύναµη. Νοµίζω ότι έχω αυτό το δικαίωµα µετά από πολλά χρόνια συνεργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως µετά από πολύ περισσότερα χρόνια φιλίας
συντροφικής και κοινών αγώνων.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να πω ότι η σηµερινή προφορική παρουσίαση της ερώτησης του κ. Παπαδηµούλη τον αδικεί. Αδικεί
όµως και ένα εξαιρετικά σηµαντικό θέµα, όπως είναι η εθνική
άµυνα της χώρας, οι αµυντικές δαπάνες, ο προϋπολογισµός του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ένα κρίσιµο και ευαίσθητο θέµα,
κυρίως σε µια εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία.
Αναγνωρίζω την ευαισθησία της Εθνικής Αντιπροσωπείας
γύρω από ζητήµατα που για πάρα πολλά χρόνια αποτέλεσαν ταµπού για το πολιτικό µας σύστηµα, για τις πολιτικές δυνάµεις της
χώρας και για το ελληνικό Κοινοβούλιο. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι αµυντικές δαπάνες για
πάρα πολλά χρόνια στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισµού εγκρίνονταν χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καµµία συζήτηση και αυτό η Κυβέρνησή µας θέλει να το αλλάξει και το
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αλλάζει µέσα από ριζικές θεσµικές παρεµβάσεις, τόσο στη βάση
νοµοθετικής πρωτοβουλίας, όσο και στη βάση µιας ευρύτερης
στρατηγικής που αφορά τα θέµατα της εθνικής άµυνας και των
αµυντικών εξοπλισµών.
Επειδή η αφορµή για την ερώτηση του κ. Παπαδηµούλη στάθηκαν κάποιες δηλώσεις του Ευρωβουλευτή κ. Ντάνιελ Κον-Μπεντίτ, θα ήθελα να πω ότι αναγνωρίζουµε το ενδιαφέρον και την
αλληλεγγύη που επιδεικνύει ο Ευρωβουλευτής των Πρασίνων,
θα ήθελα όµως να επιδεικνύει την ίδια αλληλεγγύη, όταν η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή βρίσκεται υπό την πίεση της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας, όταν παραβιάζονται εθνικά
κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο από την πλευρά της Τουρκίας. Και βεβαίως
είναι ευπρόσδεκτη η αλληλεγγύη που εξέφρασε όλη αυτήν την
τελευταία περίοδο για το σοβαρό στρατηγικό έλλειµµα που διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι ενός κράτους-µέλους στην
περίπτωση της Ελλάδας και για την αντιµετώπιση της οικονοµικής της κρίσης, όµως, αν θέλουµε να συζητήσουµε σοβαρά για
άµυνα, για αµυντικές δαπάνες, για απειλές, για υπεράσπιση εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων, πρέπει οι προοδευτικές δυνάµεις
στην Ευρώπη να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους, να εκφράσουν έµπρακτα την αλληλεγγύη τους. Και είναι µια ευκαιρία
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή θητεύσαµε και οι δύο,
κύριε Παπαδηµούλη, όλες οι δυνάµεις να υπερασπιστούν την Ελλάδα, όχι απλά λόγω της κρίσιµης οικονοµικής συγκυρίας, αλλά
λόγω και της υφιστάµενης απειλής που προέρχεται από την
Τουρκία.
Θέλω να σας γνωρίσω ότι κάνουµε µία πολύ µεγάλη προσπάθεια να µειώσουµε ως ποσοστό στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
τις αµυντικές δαπάνες, δεν είναι όµως µια εύκολη διαδικασία,
γιατί δεν µπορεί κανείς να µειώσει από τη µια στιγµή στην άλλη,
τεχνοκρατικά, γραµµικά, αριθµητικά τις αµυντικές δαπάνες, εάν
δεν έχουν προηγηθεί σηµαντικές θεσµικές παρεµβάσεις σε ένα
πλαίσιο που για πολλά χρόνια, παρ’ όλο ότι ήθελε να υπερασπιστεί τη διαφάνεια, δηµιουργούσε «γκρίζες ζώνες» στο χώρο των
αµυντικών δαπανών.
Αυτό το θεσµικό πλαίσιο το διαµορφώνουµε ήδη µε το νόµο
που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή. Με το ν.3883/2010 κάνουµε
µία πρώτη σηµαντική παρέµβαση στο χώρο των αµυντικών εξοπλισµών µέσα από την αλλαγή όλης της δοµής των αµυντικών
εξοπλισµών. Αυτό σηµαίνει ότι προχωρούµε πλέον σε τριετή
προγράµµατα εξοπλισµών για να συνδέονται έτσι αυτά τα προγράµµατα µε τους τριετείς προϋπολογισµούς προγραµµάτων,
όπως αποφάσισε η Κυβέρνησή µας και όπως ήταν αίτηµα –θυµάµαι- και του κόµµατος σας, κύριε Παπαδηµούλη.
Παράλληλα διαµορφώνουµε µία νέα στέρεη βάση για τους
αµυντικούς εξοπλισµούς, έτσι ώστε να συνδέουµε τις πραγµατικές ουσιαστικές αµυντικές ανάγκες της χώρας µε τους κατάλληλους κάθε φορά αµυντικούς εξοπλισµούς και τα κατάλληλα
οπλικά συστήµατα.
Με άλλα λόγια, ξαναβρίσκουµε το χαµένο νήµα ανάµεσα στην
αγορά οπλικών συστηµάτων και την αρχή της ανταποδοτικότητας και εννοώ την αρχή της αµυντικής ανταποδοτικότητας για
την υπεράσπιση της εθνικής άµυνας, της ασφάλειας και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Επιπλέον προχωρήσαµε, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και ως Κυβέρνηση, σε µία µεγάλη θεσµική τοµή
την οποία πιστεύω όλες και όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν. Εννοώ τη δηµιουργία µίας νέας Επιτροπής Αµυντικών Εξοπλισµών στο ελληνικό Κοινοβούλιο, Υποεπιτροπή στην
αρχή, αναβαθµισµένη ∆ιαρκής Επιτροπή σήµερα, στο πλαίσιο
της οποίας συζητούµε, µε όλες τις πολιτικές δυνάµεις, όλες τις
προµήθειες κύριου αµυντικού υλικού µε πλήρη διαφάνεια. Συζητούµε µε όλα τα πολιτικά κόµµατα, εγκρίνουµε και τα κόµµατα δίνουν ή δεν δίνουν τη σύµφωνη γνώµη τους.
∆εν κρύβουµε απολύτως τίποτα από τον ελληνικό λαό. ∆εν
κρύβουµε απολύτως τίποτα από τις πολιτικές δυνάµεις της
χώρας. ∆εν κρύβουµε τίποτα από το ελληνικό Κοινοβούλιο στο
πλαίσιο του δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο οποίος
αναβαθµίζεται µέσα απ’ αυτές τις θεσµικές παρεµβάσεις.
Κύριε συνάδελφε, µιλήσατε για το µνηµόνιο, όµως ξεχνάτε ότι
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η εξωτερική πολιτική και η άµυνα της χώρας συγκροτούν το
σκληρό πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας, συγκροτούν το σκληρό
πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας και δεν επρόκειτο ποτέ η Κυβέρνησή µας –πιστεύω καµµιά ελληνική κυβέρνηση- να διαπραγµατευτεί ζητήµατα εθνικής κυριαρχίας. Γι’ αυτό το λόγο δεν
τέθηκε από την πλευρά των εταίρων µας κανένα ζήτηµα γύρω
από την άµυνα της χώρας.
Το µόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που τέθηκε στο µνηµόνιο και συνδέεται µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι το
χρονοδιάγραµµα για την ενσωµάτωση της οδηγίας 81/2009 του
συµβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την οργάνωση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο των διαδικασιών
προµήθειας αµυντικών εξοπλισµών.
Όπως προέβλεπε η σχετική οδηγία, θα έπρεπε να ενσωµατωθεί στην εθνική έννοµη τάξη µέχρι τον Αύγουστο του 2011. Τελικά έχουµε µια αλλαγή στο χρονοδιάγραµµα και είµαστε έτοιµοι
γι’ αυτό, προετοιµαζόµαστε γι’ αυτό ώστε να ενσωµατωθεί η σχετική οδηγία µέχρι το τέλος Μαρτίου του 2011.
Τελειώνω την πρώτη µου παρέµβαση, θέλοντας να διαβεβαιώσω όλες και όλους τους συναδέλφους ότι σε καµµία φάση, σε
κανένα στάδιο της σκληρής και επώδυνης διαπραγµάτευσης,
που έδωσε µε όρους εθνικής ευθύνης ο Πρωθυπουργός της
χώρας µε τους εταίρους, δεν τέθηκε και δεν µπορούσε να τεθεί
–γιατί δεν το επιτρέψαµε και δεν θα το επιτρέπαµε- σύνδεση του
δανείου των 110 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε αγορά οπλικών συστηµάτων από τους εταίρους κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Κυβέρνησή µας, κύριε συνάδελφε, σέβεται τη συνέχεια του
κράτους. Συνεχίζουµε πράγµατι διαπραγµατεύσεις και µε τους
ευρωπαίους εταίρους µας για προµήθειες αµυντικών εξοπλισµών, στη βάση συµφωνιών και διακρατικών συµφωνιών της
προηγούµενης κυβέρνησης, χωρίς να σηµαίνει ότι οι διαπραγµατεύσεις, π.χ. µε τη Γαλλία για την προµήθεια έξι νέων φρεγατών τύπου fremm, θα ολοκληρωθούν αν δεν είναι επωφελείς για
την εθνική άµυνα, αν δεν υπερασπίζονται το δηµόσιο συµφέρον
και αν δεν επιτύχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα προς
όφελος της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας, προς όφελος της
ανάπτυξης της χώρας, της καινοτοµίας, της έρευνας και της τεχνολογίας. Η διαπραγµάτευση δεν σηµαίνει και αγορά οπλικών
συστηµάτων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο για να αναπτύξει την
ερώτησή του.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ειλικρινά εντυπωσιάστηκα
από το µέγεθος, την ταχύτητα και την έκταση της αναδίπλωσης,
κύριε Υπουργέ. Φίλος µεν ο κ. Μπεγλίτης, φιλτάτη όµως η αλήθεια. Αλλιώς µας τα είπατε δεκαπέντε µέρες πριν στο ραδιόφωνο
του «FLASH». Μιλήσατε για τεχνητές κατασκευασµένες εξοπλιστικές ανάγκες.
Σας ρώτησα: Σε ποιες συγκεκριµένες περιπτώσεις αναφέρεστε, όπου δεν χρειαζόταν να αναλάβει η χώρα αυτή την εξοπλιστική δαπάνη κι όµως την ανέλαβε. Ποιοι κέρδισαν από αυτό και
τι κάνατε εσείς για να αποδοθεί δικαιοσύνη, να µπει το µαχαίρι
βαθιά στο κόκαλο –που έχει γίνει έκφραση, λαϊκό ανέκδοτο- να
πληρώσουν οι υπεύθυνοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, άλλο λαϊκό
ανέκδοτο;
Ποιους φακέλους στείλατε στη δικαιοσύνη ως χαρακτηριστικούς τεχνητών εξοπλιστικών δαπανών; Ποια εισήγηση καταθέσατε µαζί µε τον κ. Βενιζέλο στο Υπουργικό Συµβούλιο, έτσι ώστε
να πάρουν το δρόµο της κάθαρσης και της απόδοσης ευθυνών,
πολιτικών και ποινικών, αυτές οι περιπτώσεις;
Μιλήσατε για καριέρες που φτιάχτηκαν και για περιουσίες που
φτιάχτηκαν µέσα από κατασκευασµένες αµυντικές δαπάνες. Σε
ποιες περιπτώσεις αναφέρεστε; Ονόµατα δεν υπάρχουν; Εταιρείες δεν υπάρχουν; Μιλάµε σε µια εποχή που off-shore εταιρείες, µε έδρα την Κύπρο και αλλαχού, ανακατεύονται είτε σε
αγοραπωλησία ακινήτων είτε σε σκάνδαλα τύπου SIEMENS είτε
σε σκάνδαλα τύπου Βατοπεδίου.
Η αµαρτωλή TORCASO που ήταν µπλεγµένη στο Βατοπέδι,
κατά την αρχή για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος πιθανότατα
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ήταν ανακατεµένη και στη «SIEMENS» και συνδέεται µε συγγενικά πρόσωπα πρώην Υπουργού Άµυνας. Ως πότε θα µιλάµε αόριστα γι’ αυτά τα πράγµατα, οι τα φαιά φορούντες και δεν θα
παίρνουν την ευθύνη των λόγων τους;
Κύριε Μπεγλίτη, ξέρετε πόσο σας τιµώ προσωπικά, αλλά αυτό
που είπατε δηµόσια στον ελληνικό λαό πρέπει να µεταφραστεί
σε πράξεις και να µην αναδιπλώνεστε εδώ σε γενικότητες, συµπαθείς µεν, µη πειστικές και αναποτελεσµατικές δε.
∆εν τα είπατε µόνο εσείς. Ο κ. Βασιλάκος, τον οποίο διόρισε
Γενικό ∆ιευθυντή Εξοπλισµών, µετά φανών και λαµπάδων, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και τον κρατήσατε και εσείς και
τον επαίνεσε ο κ. Βενιζέλος κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής, µίλησε για αλητήριους που τον πίεσαν και είπε ότι είναι
έτοιµος να πει και ονόµατα γιατί αυτός δεν φοβάται, υπονοώντας
ότι κάποιοι άλλοι φοβούνται.
Τον καλέσατε να σας πει ονόµατα; Σας κάλεσε ο Πρωθυπουργός µετά από όσα ειπώθηκαν από εσάς στο «FLASH» και
από τον κ. Βασιλάκο στην τελετή παράδοσης-παραλαβής να σας
πει «τι εννοείτε και τι προτείνετε να κάνουµε;». ∆εν ξέρετε ότι
είναι ο «πίθος των ∆αναΐδων» η µαύρη τρύπα που ξοδεύονται δισεκατοµµύρια ευρώ για εξοπλιστικές δαπάνες;
Ποιος είπε να µειώσουµε το αξιόµαχο της χώρας; Ποιος είπε
να µην λογαριάζουµε τις προκλήσεις και την επιθετικότητα των
γειτόνων µας; Μπορούµε όµως να υπερασπιστούµε αυτή την πατρίδα ξοδεύοντας πολύ λιγότερα και στέλνοντας τους µασκαράδες στη φυλακή. Ως πότε διάφοροι αξιωµατικοί µόλις
αποστρατεύονται, έχοντας υπηρετήσει στη ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών, θα πηγαίνουν άνετα και άκοπα να κάνουν τους ατζέντηδες µεγάλων εξοπλιστικών προγραµµάτων και τους αντιπροσώπους µεγάλων εταιρειών;
Σ’ αυτά σας κάλεσα, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε και λυπάµαι γιατί η απάντησή σας είχε τόση σχέση µε την αλήθεια σ’
αυτά, όση έχει ο Φάντης µε το ρετσινόλαδο.
Ελπίζω στη δευτερολογία σας να µιλήσετε συγκεκριµένα γι’
αυτά. Γιατί ο κόσµος όταν ακούει µια τολµηρή δήλωση ενός Αναπληρωτή Υπουργού Άµυνας, που λέει κατασκευασµένες αµυντικές ανάγκες, καριέρες, λεφτά, µίζες, περιµένει και τη συνέχεια,
τις ενέργειες που θα γίνουν, ούτως ώστε αυτά να κοπούν µε το
µαχαίρι ή έστω να περιοριστούν δραστικά. Αλλιώς, αυτές οι κουβέντες θυµίζουν το γνωστό ανέκδοτο του λαγού µε το λιοντάρι,
«λέµε και καµµιά ιστορία να περνάει η ώρα». Αλλά, αυτά αυτήν
την ώρα δεν πείθουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Μπεγλίτης Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας, έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
∆υστυχώς, από την παρέµβαση του κ. Παπαδηµούλη διαψεύστηκα. Πείστηκα ότι µε αφορµή την ερώτησή του, θα µας δινόταν σήµερα η ευκαιρία να κάνουµε µία ουσιαστική πολιτική
συζήτηση. Τελικά, όµως, για τους δικούς του λόγους, ο κ. Παπαδηµούλης, επιδόθηκε σε λαϊκιστικό κρεσέντο τύπου δικαστικού ρεπορτάζ. Εγώ δεν θα µπω σ’ αυτό το πλαίσιο και δεν θα
απαντήσω µε αυτόν τον τρόπο.
Γιατί ένας προοδευτικός πολιτικός, κ. Παπαδηµούλη -όπως πιστεύω ότι είσαστε- θα έπρεπε σήµερα να έρθει εδώ και να συζητήσουµε µεγάλες θεσµικές παρεµβάσεις για να µπει τέρµα
τελικά σε ένα χώρο, όπως είναι ο χώρος των αµυντικών δαπανών, στην αδιαφάνεια, στην κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος, στην υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας και άµυνας της
χώρας. ∆ηλαδή, να κάνουµε µία ουσιαστική πολιτική συζήτηση,
αν θέλετε ακόµα και µε όρους ιδεολογικούς, για το σύγχρονο
ρόλο του στρατού, το σύγχρονο ρόλο των Ενόπλων ∆υνάµεων,
για το πώς θέλουµε να συγκροτήσουµε ένα στρατό του 21ου
αιώνα, όπως κάνουν οι δηµοκρατικές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σήµερα, όπως κάνει η Γερµανία, η Αγγλία, η Γαλλία,
ακόµα και οι ΗΠΑ, που προχωρούν σε επαναστατικές αλλαγές
στο χώρο των ενόπλων δυνάµεων, σε µειώσεις δαπανών, σε ανασυγκρότηση της δοµής των ενόπλων δυνάµεών τους.
Πίστευα -και δυστυχώς διαψεύστηκα- ότι θα µας δινόταν η δυνατότητα να συζητήσουµε εδώ για τις δικές µας ανάγκες, να
ακούσουµε ακόµα και δικές σας προτάσεις στο πλαίσιο µιας µε-
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γάλης στρατηγικής που έχουµε ξεκινήσει και υπερασπιζόµαστε,
για να δηµιουργήσουµε το σύγχρονο ελληνικό στρατό του 21ου
αιώνα: Ένα στρατό αποτελεσµατικό, ένα στρατό που θα κινείται
µε λογική των ουσιαστικών αναγκών του αιώνα µας. Ένα στρατό
που θα απαντά σε απειλές και προκλήσεις, αλλά και ένα στρατό
που θα καλείται να ξαναβρεί το χαµένο κοινωνικό του ρόλο δίπλα
και µέσα στην κοινωνία. Ένα στρατό που θα έχει φύγει πλέον
από εκείνο το µετεµφυλιοπολεµικό πλαίσιο, που δυστυχώς
ακόµη και σήµερα βλέπουµε να αποτυπώνονται σε πολλές πραγµατικά πρακτικές και συµπεριφορές.
Αυτά ήρθαµε ως Κυβέρνηση, αυτά ήρθαµε ως πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας να αλλάξουµε. Και στον ένα
χρόνο κληθήκαµε να διαχειριστούµε πολλές πραγµατικά «γκρίζες
ζώνες» συµβάσεων του παρελθόντος -και το λέω χωρίς φόβο- µε
τελευταία τη σύµβαση για τα υποβρύχια, τη σύµβαση για τα ναυπηγεία του Σκαραµαγκά και πολλές άλλες µε διαχρονικές ευθύνες. ∆εν ήρθα εδώ να κάνω τον εισαγγελέα. Ήρθα εδώ να
συζητήσω πολιτικά µε τους συναδέλφους µου στο εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά εσείς φαίνεται, κ. Παπαδηµούλη, ότι γοητεύεστε
τελικά από την παραπολιτική και το δικαστικό ρεπορτάζ.
Εγώ θέλω να σας αναφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την
τεράστια προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο µας για τη µείωση των αµυντικών δαπανών µέσα από τον εξορθολογισµό τους,
για να µπορέσουµε και εµείς, ως Υπουργείο, να συµβάλουµε σε
ένα πρώτο επίπεδο, σε ένα µέρισµα ειρήνης µέσα από τον εξορθολογισµό, µέσα από το νοικοκύρεµα του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, των αµυντικών δαπανών και των εξοπλισµών.
Ακούστε, λοιπόν: Το 2009 ο προϋπολογισµός του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας ήταν 6,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2010 ελπίζουµε να κλείσει πολύ κάτω από το προϋπολογιζόµενο 5,76 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ακούστε σε ποσοστά Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος: Το
2009 ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ήταν
το 3,57 του ΑΕΠ. Το 2010 θα κατέβει πολύ κάτω από το 3,28 του
ΑΕΠ.
Θα σας πω τις µεταβολές και στις λειτουργικές δαπάνες και
στις αποδοχές, το µισθολογικό κόστος του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, αλλά και για τα εξοπλιστικά προγράµµατα. Ακούστε, λοιπόν: Μεταξύ του 2009 και του 2010 έχουµε µείον 8,28 σε µισθολογικό κόστος, µείον 12,6% σε λειτουργικές δαπάνες µε
δυναµική να φθάσει στο 16%, µείον 18% στο κόστος των εξοπλιστικών προγραµµάτων, ακόµα και εκεί µε δυναµική να φθάσουµε πολύ πιο χαµηλά.
Οι µειώσεις, ο εξορθολογισµός, η καταπολέµηση της κακοδιαχείρισης στο χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας δεν γίνεται εις βάρος του αξιόµαχου των Ενόπλων ∆υνάµεων. Θέλω να
διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό, σε µία περίοδο που αισθάνεται
οικονοµική και κοινωνική ανασφάλεια, ότι δεν πρέπει να αισθάνεται ανασφάλεια σε σχέση µε τις απειλές που δέχεται σήµερα
η χώρα µας. ∆ιαθέτουµε Ένοπλες ∆υνάµεις στο πιο υψηλό επίπεδο, τόσο επιχειρησιακής ετοιµότητας, όσο και επιχειρησιακής
αποτελεσµατικότητας. Και βεβαίως, παλεύουµε παράλληλα, όχι
µόνο µέσα από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, αλλά µέσα από
την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, να δηµιουργήσουµε συνθήκες διµερών καλών σχέσεων µε την Τουρκία, να λύσουµε τα προβλήµατά µας µε την Τουρκία. Ναι πρέπει να
δουλέψουµε προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς δογµατικές
αγκυλώσεις, χωρίς αντιλήψεις του παρελθόντος, πάντα όµως
στη βάση του σεβασµού του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, µε σεβασµό στις
διεθνείς συνθήκες, το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, µε σεβασµό στις
αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών. Προς αυτή την κατεύθυνση
δουλεύουµε, έτσι ώστε να κάνουµε πράξη το δεύτερο επίπεδο
αυτού που ονοµάζουµε «µέρισµα ειρήνης». ∆ηλαδή, µέσα από
την επίλυση των προβληµάτων να αµβλύνουµε ή να εξαλείψουµε
την ένταση στις διµερείς σχέσεις. Παρ’ όλα αυτά, ακόµη και αν
φθάσουµε σ’ αυτό το ιδανικό σενάριο -το εύχοµαι- δεν σηµαίνει
ότι η χώρα θα πρέπει να στερηθεί αξιόµαχων Ενόπλων ∆υνάµεων.
Οι προκλήσεις και οι απειλές σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολλές. Πρέπει να απαντήσουµε σε αυτές. Πρέπει
να απαντήσουµε µέσα από την εσωτερική, οικονοµική, κοινωνική
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συνοχή της χώρας, αλλά πρέπει να απαντήσουµε µέσα και από
θεσµούς που µπορούν να υπερασπίζονται την εθνική άµυνα, την
ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας µας, πάντα όµως, µε σεβασµό στον ελληνικό λαό και κυρίως µε σεβασµό στα χρήµατα
του ελληνικού λαού. Αυτό κάνουµε ως Κυβέρνηση. Αυτό κάνει ο
Πρωθυπουργός, αυτό κάνουµε στο πλαίσιο της εντολής του
Πρωθυπουργού και εµείς ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας.
Την επόµενη περίοδο προχωρούµε -και κλείνω µ’ αυτό- στην
αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο για τους αµυντικούς εξοπλισµούς,
την αλλαγή του νόµου του 2006, του ν.3433/2006 έτσι ώστε να
διασφαλίζουµε και τη διαφάνεια, αλλά και την αποτελεσµατικότητα. Είχα πει και στην επιτροπή ότι ο νόµος του 2006 ήταν ένας
καλός νόµος, αλλά εστερείτο αποτελεσµατικότητας. Στο όνοµα
της διαφάνειας ουσιαστικά, δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα
για τις προµήθειες των αµυντικών εξοπλισµών µε αποτέλεσµα
σηµαντικές συµβάσεις να µην υλοποιούνται, συµβατικά προγράµµατα να µην καταρτίζονται, µε αποτέλεσµα οι Ένοπλες ∆υνάµεις να στερούνται αναγκαίων οπλικών συστηµάτων. Τι άλλο
ήταν…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να συζητάµε στην Ελληνική Αντιπροσωπεία ακόµη και
ζητήµατα που θεωρούντο µέχρι τώρα ότι εκινούντο στο απυρόβλητο ή αποτελούσαν θέµατα ταµπού.
Τι άλλο ήταν το θέµα των πυροµαχικών των τεθωρακισµένων;
Παραλάβαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξαιρετικά ευαίσθητα θέµατα σε κρίσιµη φάση διαπραγµατεύσεων και επιχειρούµε µέσα στο χρόνο που είµαστε µε τον κ. Βενιζέλο στην
ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, να τα λύσουµε και τα
λύνουµε.
Ρωτήστε κ. Παπαδηµούλη τον συνάδελφό σας κ. ∆ρίτσα στην
Επιτροπή Αµυντικών Εξοπλισµών της Βουλής, τι δουλειά έχουµε
κάνει, µε πόση συναίνεση δουλεύουµε και λειτουργούµε όλα τα
πολιτικά κόµµατα και η Κυβέρνηση γιατί πάνω από όλα βάζουµε
το συµφέρον του ελληνικού λαού, το εθνικό συµφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αναφορές και ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Κύριοι συνάδελφοι, θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 2971/
17.09.2010 ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Σπυρίδωνα Γαληνού προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική προβολή στην Τουρκία των
νήσων του Ανατολικού Αιγαίου.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής κ. Σπυρίδων Γαληνός, να
αναπτύξει επί δίλεπτο την ερώτησή του.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε να διευκολυνθεί η αύξηση τουριστών από τα τουρκικά παράλια,
υπήρξε πάγιο αίτηµα των φορέων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που έβλεπαν ένα ρεύµα τουριστών και κεφαλαίων να κατευθύνεται µονοµερώς προς τα απέναντι παράλια.
Το αίτηµα φέτος εν µέρει ικανοποιήθηκε µε την άνευ βίζας είσοδο στην Ελλάδα για τους κατόχους πράσινων τουρκικών διαβατηρίων. Παράλληλα µετά από επανειληµµένες ερωτήσεις µας
και παρεµβάσεις, το κόστος του ναύλου στις διαδροµές από
Τουρκία-Μυτιλήνη και επιστροφή στη Τουρκία µειώθηκε σηµαντικά, ώστε να καταστεί αντίστοιχο µε το κόστος του ναύλου για
τις διαδροµές Μυτιλήνη-Τουρκία-Μυτιλήνη.
Η κίνηση τουριστών υψηλού εισοδήµατος από την Τουρκία
προς τα νησιά µας µπορεί να παγιωθεί και να γίνει ρεύµα. Για να
συµβεί, όµως, αυτό απαιτείται µία στοχευµένη τουριστική πολιτική προς τα απέναντι παράλια, προκειµένου να µπορέσει αυτό
το κύµα να παγιωθεί.
Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι το 70% από τους περίπου επτά χιλιάδες Τούρκους που επισκέφθηκαν φέτος τα νησιά
µας –ιδιαίτερα τη Λέσβο- στο διάστηµα από 1η Αυγούστου µέχρι
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15 Σεπτεµβρίου, έµεινε µόνο για µια ηµέρα στο νησί, ενώ το υπόλοιπο 30% έµεινε περίπου για ένα τριήµερο.
Στόχος µας πρέπει να είναι οι αθρόες αυτές επισκέψεις, που
παρατηρούνται το τελευταίο διάστηµα, να µετατραπούν σε καταναλωτική συνήθεια, δίδοντας στα νησιά µας τη θέση του προνοµιακού τουριστικού προορισµού για τους εύπορους Τούρκους.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ως αρµόδιο για το
σχεδιασµό της τουριστικής προβολής της Ελλάδος στο εξωτερικό αλλά και για τον ευρύτερο συντονισµό και την ανάπτυξη της
τουριστικής βιοµηχανίας στην Ελλάδα οφείλει να µεριµνήσει,
ώστε ο τουριστικός τοµέας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου
να αξιοποιήσει αυτή την αναπτυξιακή δυναµική.
Ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Ποιες ενέργειες θα κάνετε για την τουριστική προβολή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στην Τουρκία;
Και δεύτερον, ποιες άλλες ενέργειες θα κάνετε για να αξιοποιήσουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την ευκαιρία, που δηµιουργεί η κατάργηση της βίζας για τα πράσινα τουρκικά
διαβατήρια;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα χαιρετίσω το περιεχόµενο και την ουσία και το
πνεύµα της ερώτησης. Αντιλαµβάνεσθε ότι και εµείς από την
πλευρά του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού θέλουµε να
έχουµε ρεύµα τουριστών από οπουδήποτε και αν προέρχεται.
Και εγώ ιδιαιτέρως ως ∆ωδεκανήσιος Βουλευτής καταλαβαίνετε
ότι συµπάσχω µαζί σας για να έχουµε περισσότερους τουρίστες.
Ευτυχώς το τελευταίο καιρό και στη Ρόδο και στην Κω και κυρίως στη Σύµη έχουµε πολύ µεγάλη αύξηση των επισκεπτών από
τη γείτονα Τουρκία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Ξέρετε πολύ καλά ότι εµείς µέχρι σήµερα την προβολή της
χώρας και του τουρισµού µας στη γείτονα Τουρκία την υλοποιούµε µέσα από τα προγράµµατα του ΧΑΡΤΑ, των ταξιδιωτικών
γραφείων που έχουν µία σηµαντική παρουσία στις εκθέσεις, που
εµφανίζονται µε δικά τους περίπτερα.
Συγκεκριµένα µπορώ να σάς πω για τη µεγάλη έκθεση, την
«ΕΜΙΤ», που γίνεται το Φεβρουάριο στην Κωνσταντινούπολη και
την «TRAVEL TURKEY», που γίνεται το ∆εκέµβριο στη Σµύρνη.
Αυτές είναι οι δύο µεγάλες εκθέσεις που γίνονται στην Τουρκία,
όπου δίδεται η δυνατότητα στη χώρα µας να προβληθεί. Μόνο
που αυτό το κάνουµε µέσα από το σύνδεσµο των ταξιδιωτικών
γραφείων.
Αυτό γίνεται για ένα πολύ συγκεκριµένο λόγο. Η Τουρκία δίνει
τη δυνατότητα δυστυχώς στο τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος να
έρχεται ως αυτόνοµη οντότητα σε αυτές τις εκθέσεις, να προβάλει τον τουρισµό της περιοχής και εκ των πραγµάτων όχι
απλώς να είναι ανταγωνιστικό προς την Ελλάδα, αλλά να τείνει η
οποιαδήποτε δική µας παρουσία να θεωρηθεί και ως αναγνώριση
του ψευδοκράτους, πράγµα που ούτε επιθυµούµε ούτε θέλουµε
και ούτε πρόκειται να το κάνουµε ποτέ.
Οπότε κάθε προβολή της χώρας µας στη γείτονα Τουρκία γίνεται µέσα από άλλες µορφές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις, όπου εκεί υπάρχει η παρουσία του τουρκοκυπριακού
ψευδοκράτους.
Από εκεί και πέρα, ο ΕΟΤ έχει πολύ συγκροτηµένη παρουσία
σε µέσα ενηµέρωσης, εκεί µπορεί να κάνει µία αυτόνοµη προβολή της χώρας µας. Αυτή η προβολή της χώρας µας γίνεται
τόσο σε περιοδικά όσο και σε εφηµερίδες. Από εδώ και πέρα,
όµως, εµείς πια στοχεύουµε σε µία διαφορετική προβολή της
χώρας, µε στοχευµένες παρουσιάσεις και εµφανίσεις σε ειδικές
κατηγορίες, που πιστεύουµε ότι µπορούν να έρθουν κοντά σε
µας.
Πρέπει να σας πω ότι η δική σας αναφορά στη βίζα είναι πράγµατι ένας από τους τρόπους, που µπορεί να διευκολύνει και θα
διευκολύνει τα µέγιστα. Σε αυτήν την κατεύθυνση τείνουν όλες οι
τελευταίες προσπάθειες και µε τη συµφωνία που έχουµε µε την
Τουρκία και µε την ειδική συµφωνία που υπεγράφη στον τοµέα
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του τουρισµού και µε την ανάπτυξη κοινών επιτροπών, οι οποίες
επιδιώκουν την ενίσχυση του τουριστικού ρεύµατος από και
προς την Τουρκία.
Στη δευτερολογία µου θα σάς πω κάποια παραπάνω σηµεία
σε ό,τι αφορά τη βίζα και τις προσπάθειες που γίνονται και πώς
µπορούµε να ενώσουµε καλύτερα τις προσπάθειές µας.
Επαναλαµβάνω ότι χαιρετίζω τη δική σας ερώτηση, διάθεση
και βούληση να ενώσουµε όλοι µαζί τις δυνάµεις µας, έτσι ώστε
να εξασφαλίσουµε ακόµη περισσότερο κόσµο από τη γείτονα
Τουρκία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικητιάδη.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος, κ. Σπυρίδων Γαληνός, για
δευτερολογία, προκειµένου να εµπλουτίσει τον αιγαιοπελαγίτικο
διάλογο.
Ορίστε, κύριε Γαληνέ, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ξέρετε, όµως, ότι οι ανάγκες των νησιών µας είναι τελείως διαφορετικές γι’ αυτό και το επεσήµανα
στον Υπουργό, όταν αναφέρθηκε για την ανάγκη σχέσεων µεταξύ Ρόδου-Τουρκίας, µια και η Ρόδος είναι µία περιοχή αναπτυγµένη τουριστικά, κάτι που δεν συµβαίνει µε τα δικά µας
νησιά.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι –όπως άλλωστε διδάσκει και ο
Θουκυδίδης- όταν διαταραχθούν οι σχέσεις µεταξύ των κρατών,
τότε αρχίζουν τα προβλήµατα. Εγώ µε τις ερωτήσεις µου –και µε
αυτή την ερώτηση- προσπαθώ να αναδεικνύω προβλήµατα, που
απασχολούν κυρίως τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες εκπροσωπούµε, µε όχι αντιπολιτευτική διάθεση, αλλά µε µία εποικοδοµητική διάθεση να συνεισφέρω στην επίλυση αυτών των προβληµάτων.
∆υστυχώς, πρέπει να πω –και δεν αφορά εσάς αυτό, µε ικανοποίησε η απάντησή σας και νοµίζω ότι θα δώσετε και περισσότερες εξηγήσεις στη συνέχεια- ότι οι απαντήσεις που συνήθως
παίρνουµε σε ερωτήσεις που καταθέτουµε, είναι απαντήσεις
γραφειοκρατικής αντίληψης, ανθρώπων που βρίσκονται στη νιρβάνα του δηµοσίου και δεν αντιλαµβάνονται ότι κάτι πρέπει να
αλλάξει σ’ αυτήν τη χώρα, προκειµένου να ξεφύγουµε από αυτή
τη µιζέρια που δυστυχώς εδώ και χρόνια µας καταδιώκει.
Σας είπα, κύριε Υπουργέ, για την κατάργηση της βίζας στους
κατόχους πράσινων τουρκικών διαβατηρίων και το πόσο ωφέλησε την κίνηση τουριστών από την Τουρκία προς τις δικές µας
περιοχές, κάτι που δεν συνέβαινε µέχρι χθες. Είχαµε ένα µονοµερές ρεύµα προς τα τουρκικά παράλια και ένα σηµαντικό κόστος και ένα σηµαντικό κεφάλαιο που εκινείτο από την πατρίδα
µας προς τα απέναντι παράλια.
Σήµερα δηµιουργήθηκαν οι συνθήκες, που θα µπορούν κάποια
στιγµή να οδηγήσουν σε µερική έστω εξισορρόπηση της µόνιµης, συνεχούς και µακροχρόνιας αφαίµαξης οικονοµικών πόρων
που υφίστανται τα νησιά µας από την Τουρκία. Σήµερα το ζητούµενο δεν είναι πια τα προηγούµενα αιτήµατα, αλλά η ευκαιρία
που δηµιούργησε το Υπουργείο Εξωτερικών διαχρονικά για την
κατάργηση αυτής της βίζας και το τι θα κάνουµε για να την εκµεταλλευτούµε. ∆εν πρέπει απλά να κοιτάµε και να επιχαίρουµε.
Θα αφήσουµε τα πράγµατα να πάρουν το δρόµο τους, όποιος
και αν είναι αυτός; Προσωπικά πιστεύω ότι ο ρόλος του Υπουργείου Τουρισµού είναι η ουσιαστική παρέµβαση, όπως είπατε και
εσείς, ώστε να µεγιστοποιηθεί η ωφέλεια και να έχουν οι τοπικές
οικονοµίες ουσιαστικό και µόνιµο κέρδος. Για το λόγο αυτό έχω
κάνει αλλεπάλληλες ερωτήσεις για την ανάγκη να εξισορροπηθεί
τουριστικά η Τουρκία, καθώς και για την ανάγκη συστηµατικής
και εξειδικευµένης τουριστικής προβολής της χώρας µας σε νέες
αγορές.
Πιστεύω εν προκειµένω ότι δεν µας είναι χρήσιµα τα γενικά
σχέδια και τα γενικά πλάνα. Έχουµε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα,
που απαιτεί εξειδικευµένη προσέγγιση και στοχευµένη πολιτική
µηνύµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ για ολίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Γενικές εκστρατείες και γενικά µηνύµατα για κάθε χρήση και
κάθε ακροατήριο αναπόδραστα οδηγούν στην αποτυχία. Μπο-
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ρείτε να φανταστείτε µια επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα να βγάλει ένα προϊόν στην αγορά, χωρίς προηγούµενη έρευνα αυτής
της αγοράς και χωρίς στη συνέχεια να φροντίσει να στηρίξει το
προϊόν αυτό; Προφανώς όχι.
Και, όµως, αυτό νοµίζω ότι συµβαίνει διαχρονικά στις πολιτικές
που ακολουθεί η πατρίδα µας.
Για να ανταποκριθούν, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώµη µου, οι
τοπικές αγορές και η τουριστική µας βιοµηχανία στη νέα πρόκληση που προαναφέραµε, χρειάζεται ουσιαστική έρευνα αγοράς, κάτι το οποίο δεν αναφέρατε –και δεν άκουσα- στη
στοχευµένη καµπάνια προσέλκυσης τουριστών από την Τουρκία.
Έρευνα αγοράς σαν αυτή που θα έκανε κάθε επιχείρηση που θα
άνοιγε µία νέα αγορά και θα πλάσαρε ένα καινούργιο προϊόν: «Τι
θέλει, τι προσδοκά από µένα ο µελλοντικός πελάτης µου, τι ανάγκες έχει, πώς µπορώ να τις ικανοποιήσω µε τον πλέον αποτελεσµατικό και επικερδή τρόπο».
Αυτές τις έρευνες, κύριε Υπουργέ, ασφαλώς δεν τις κάνατε
απ’ ό,τι κατάλαβα. Ελπίζω να είναι στις προθέσεις σας να τις
πραγµατοποιήσετε στη συνέχεια.
Είναι σηµαντικό να προλάβουµε, κύριε Υπουργέ –πρέπει να
λειτουργήσουµε τώρα- την επόµενη τουριστική περίοδο. Είναι
ακόµα σηµαντικότερο, όµως, να αποκτήσουµε µια µακροχρόνια
καλά οργανωµένη και καλά τεκµηριωµένη τουριστική πολιτική
για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου που έχουν µείνει πίσω, µια
πολιτική που θα διαχειρίζεται τις προκλήσεις που θέτει η Τουρκία, τόσο ως αγορά-στόχος όσο και ως ανταγωνίστρια.
Η χώρα µας βρίσκεται σε µία δύσκολη οικονοµική κατάσταση.
Πρέπει να εκµεταλλευτούµε κάθε ευκαιρία και δεν µπορούµε να
αφήνουµε καµµία να πάει χαµένη. Πιστεύω ότι σε όρους κόστους-ωφελειών αξίζει να επενδύσουµε στη συγκεκριµένη τουριστική αγορά και πρέπει να κινηθούµε άµεσα, συντονισµένα,
αποτελεσµατικά και κυρίως –θα µου επιτρέψετε- µετά λόγου
γνώσεως.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Άξιζε τον κόπο. Ευχαριστούµε τον κ. Γαληνό.
Ο Υπουργός κ. Νικητιάδης έχει το λόγο, για να ολοκληρώσει
την απάντησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε συνάδελφε, ακούγοντάς σας θα έλεγα ότι παρακολουθήσατε τόσο την ανάπτυξη της νέας στρατηγικής του
τουρισµού από τον κ. Γερουλάνο, ενδεχοµένως και εµένα σε κάποιες αναφορές µου και αντιγράψατε ακριβώς αυτά που λέµε
τώρα για τη νέα στρατηγική.
Προς Θεού, δεν εννοώ ότι κάνατε κάτι τέτοιο, αλλά χαιρετίζω
πραγµατικά το ότι έχετε εντοπίσει τα διαρθρωτικά προβλήµατα
που είχε µέχρι σήµερα ο τουρισµός µας, γιατί µε την αναφορά
σας δείχνετε ότι γνωρίζετε καλά πού πρέπει να στοχεύσουµε.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να πάµε ανά αγορά, ανά κατηγορία ανθρώπων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να προηγηθεί µελέτη της αγοράς, προκειµένου να ξέρουµε πού θέλουµε
να πάµε, µε ποιο σλόγκαν πρέπει να πάµε και γνωρίζετε επίσης,
πολύ καλά ότι για κάθε χώρα θα πρέπει να έχουµε διαφορετική
προσέγγιση, όπως πολλές φορές και για κάθε κατηγορία που θέλουµε να προσεγγίσουµε, πρέπει να έχουµε µια διαφορετική πολιτική, µια διαφορετική στρατηγική και ένα διαφορετικό σύστηµα
για να έλθουν κοντά µας.
Είµαι βέβαιος ότι θα διευκολύνει τα µάλα η ιστορία µε τη βίζα.
Ήδη φάνηκε από τη καθιέρωση του πράσινου διαβατηρίου από
τη µεριά της Τουρκίας µε το τεράστιο ρεύµα που παρατηρήθηκε
αµέσως µε την υιοθέτηση του πράσινου διαβατηρίου, µε αυτό το
τεράστιο ρεύµα που παρατηρήθηκε προς τις περιοχές µας.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι υπάρχουν εκατοµµύρια –και κυριολεκτώ σε αυτό που λέω- υποψηφίων επισκεπτών προς την πατρίδα µας από τη γείτονα Τουρκία και πιστεύω ότι ο τουρισµός
µπορεί και στην κυριολεξία να αποτελέσει ένα ακόµα από τα οχήµατα που θα σπρώξουν στην ενίσχυση της ελληνοτουρκικής φιλίας, που τον τελευταίο καιρό επιδιώκουµε να αναπτύξουµε προς
όφελος και των δύο λαών.
Πρέπει να σάς πω ότι προσφάτως στην Ιταλία, όπου εκπροσώπησα τη χώρα µας στην Πανεθνική Συνδιάσκεψη για τον Του-
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ρισµό και όπου είχα την ευκαιρία να συναντηθώ µε δεκαπέντε
Υπουργούς Τουρισµού από διάφορες χώρες, είχα τη χαρά να συνοµιλήσω επί µακρόν µε τον Τούρκο οµόλογό µου, τον Υπουργό
Τουρισµού κ. Έρογλου και να βάλουµε στο τραπέζι της συζήτησής µας παρόµοια θέµατα, όπως αυτά που αναπτύξατε στην
ερώτησή σας.
Πρέπει να σας πω ότι τον βρήκα απολύτως σύµφωνο στην ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας, προκειµένου να διευκολύνουµε
όσο περισσότερο γίνεται το ρεύµα των τουριστών από τη µία
χώρα προς την άλλη.
Επίσης πρέπει να σάς πω, για να αντιληφθείτε και το µέγεθος
–που εµείς βέβαια το ζούµε στα νησιά µας, αλλά κάποιες άλλες
περιοχές το έχουν κάνει στην κυριολεξία σύνθηµα και αποκλειστική επιθυµία για τον τουρισµό τους- ότι ευρισκόµενος στην
Αλεξανδρούπολη και έχοντας πολύωρες συζητήσεις µε φορείς
του τουρισµού, µου έθεσαν το εξής ζήτηµα:
«Εµείς δεν θέλουµε τίποτα άλλο. ∆εν θέλουµε ανάπτυξη, δεν
θέλουµε υποδοµές, δεν θέλουµε τίποτα. Αφήστε τους Τούρκους
να έρχονται για σαράντα οκτώ ώρες στην περιοχή µας και δεν
θέλουµε τίποτα άλλο. Θα ζήσουµε ευτυχισµένοι από εδώ και
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πέρα για όλα µας τα χρόνια, γιατί η απόσταση από Κωνσταντινούπολη έως την Αλεξανδρούπολη µε ένα αυτοκίνητο είναι τρειςτέσσερις ώρες, οπότε καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτή η
κατάργηση».
Είµαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Προσπαθούµε να αρθούν
όσο περισσότερο γίνεται τα εµπόδια, προκειµένου να υπάρξει διευκόλυνση. Ενώνουµε τις δυνάµεις µας µε τις δικές σας δυνάµεις. Είµαι βέβαιος ότι κανείς από το Εθνικό Κοινοβούλιο δεν έχει
αντίθετη άποψη. Ελπίζουµε ότι πολύ σύντοµα θα έχουµε ακόµα
καλύτερα αποτελέσµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικητιάδη.
Η µε αριθµό 2230/2.9.2010 ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ταλαιπωρία των ασφαλισµένων στην Πάτρα από την υπολειτουργία του Ταµείου του
ΙΚΑ δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ
και της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό
τοµέα».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του
νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να ευχηθώ εκ µέρους του Προεδρείου χρόνια πολλά στον εορτάζοντα Υπουργό και ο Άγιος ∆ηµήτριος να είναι προστάτης όλων µας!
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Χρόνια πολλά!
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Ευχαριστώ πολύ. Αντεύχοµαι και στους εορτάζοντες συναδέλφους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι ∆ιαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Ηλεκτρονική
καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών
ιατρικών πράξεων».
Επίσης, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ
κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα και Βουλευτές του Κόµµατός της κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Άµεσα µέτρα για την προστασία των
ανέργων των αυτοαπασχολουµένων και των µικροµεσαίων αγροτών».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Εµµανουήλ
Στρατάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή συζήτηση επί της
αρχής καταδείχθηκε µε εντελώς καθαρό και οφθαλµοφανή
τρόπο ότι αυτές οι αλλαγές που επιχειρούνται είναι όχι µόνο αναγκαίες, αλλά είναι και οι µόνες που µπορούν να συµβάλουν στο
να ξεπεραστούν υπαρκτά προβλήµατα και στο να διαµορφωθεί
ένα διαφορετικό πλαίσιο το σιδηρόδροµο στη χώρα µας, τις προοπτικές και το µέλλον του.
Σήµερα ως προς τη συζήτηση επί των άρθρων –πρέπει να καταθέσω εδώ ξανά ότι- η διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης µας
βοήθησε µετά από πεντέµισι ώρες συνεδρίαση στην επιτροπή να
καταλήξουµε σε χρήσιµα συµπεράσµατα, σε χρήσιµες ενδεχοµένως αλλαγές και διορθώσεις, βεβαίως µε τη συναίνεση του
Υπουργού, ώστε σήµερα να παρουσιάζεται ενώπιόν µας και ενώπιον του ελληνικού λαού ένα σχέδιο νόµου, που κατά το δυνατόν
πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για
να µπορέσουµε να περάσουµε σε αυτό το νέο στάδιο, σε αυτήν
τη νέα εξέλιξη που θέλουµε να διαµορφώσουµε για τον ελληνικό
σιδηρόδροµο.
Επειδή, όµως, ο χρόνος είναι αρκετά περιορισµένος, εντελώς
περιληπτικά θέλω να αναφερθώ στα κεφάλαια του σχεδίου
νόµου, που είναι πέντε στο σύνολό τους, µε πρώτο εκείνο το κεφάλαιο, που ουσιαστικά διαµορφώνει αυτό το καινούργιο θεσµικό πλαίσιο, το νέο περιβάλλον, µέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν αυτές οι νέες δραστηριότητες.
Βεβαίως, στο άρθρο 1 αναφέρεται ο σκοπός αυτής της εξέλιξης, στο άρθρο 2 ο µετασχηµατισµός των εταιρειών και οι ορισµοί. Βέβαια, πρέπει εδώ να πούµε ότι γίνεται η συγχώνευση του
ΟΣΕ µε την Ε∆ΙΣΥ, που µέχρι σήµερα είχε το έργο των δροµολογίων.
Γίνεται η µεταβίβαση των µετοχών της «ΓΑΙΑΟΣΕ» προς τον
ΟΣΕ και βέβαια, στη συνέχεια, προς το δηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα, που είναι µια βασική διαδικασία προκειµένου να ενταχθούν και τα χρέη µέχρι σήµερα του ΟΣΕ το δηµόσιο.
Στο άρθρο 3 είναι οι αρµοδιότητες του ΟΣΕ που, βεβαίως, διαχειρίζεται την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή και ξεκαθαρίζουµε
εδώ ότι υπάρχουν τέσσερις τοµείς λειτουργίας, στους οποίους

τοµείς λειτουργίας προσδιορίζεται και ο αριθµός των εργαζοµένων που απαιτούνται. Ο τοµέας, για παράδειγµα, ανάπτυξης οικονοµικής διαχείρισης, διοίκησης και υποστήριξης θα έχει
διακόσια είκοσι άτοµα, ο τοµέας σχεδίασης και διαχείρισης δικτύου και εγκαταστάσεων οκτακόσια άτοµα, ο τοµέας διαχείρισης κυκλοφορίας οκτακόσια εξήντα άτοµα και ο τοµέας συντήρησης τροχαίου υλικού εννιακόσια είκοσι άτοµα. Έτσι, προκύπτει ο αριθµός των δυο χιλιάδων οκτακοσίων ατόµων µε τους
οποίους θα λειτουργεί η νέα εταιρεία ΟΣΕ, όπως ακριβώς διαµορφώνεται σε αυτό το σχέδιο νόµου.
Το άρθρο 4 καλύπτει τις αρµοδιότητες της «ΕΡΓΟΣΕ», που
είναι, βεβαίως, η µελέτη, δηµοπράτηση, προµήθεια, κατασκευή,
διοίκηση έργων σιδηροδροµικής υποδοµής και ό,τι έχει σχέση
µε υπηρεσίες προς τον ΟΣΕ που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και
εφαρµογή των προγραµµάτων του. Βεβαίως, η διοίκηση συµµετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες, προκειµένου να µπορεί να
εκτελέσει αυτά τα έργα και τις εργασίες, τα οποία πρέπει να σηµειώσω ότι γίνονται µε όρους αγοράς. Αυτό είναι παρά πολύ σηµαντικό, διότι µε αυτόν τον τρόπο αποτρέπουµε και αποφεύγουµε στο µέλλον να δούµε ξανά φαινόµενα, όπως έχουµε δει
µέχρι σήµερα, µε υπερχρεώσεις και όλα αυτά τα οποία εδώ σήµερα καταδικάζουµε.
Στο άρθρο 5 αναφέρονται οι αρµοδιότητες της «ΓΑΙΑΟΣΕ»,
που είναι η µελέτη και επίλυση νοµικών, πολεοδοµικών, τεχνικών
και άλλων ζητηµάτων, η αγορά και πώληση ακινήτων, η ανάληψη
και εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών, η ανέγερση και εκµετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών και άλλων µονάδων. Βεβαίως,
είναι και η ανάπτυξη και η εκµετάλλευση εµπορικών και βιοµηχανικών ή αγροτικών ακινήτων, η παροχή υπηρεσιών συµβούλουεµπειρογνώµονος, η ίδρυση και λειτουργία εµπορευµατικών
κέντρων, κάτι παρά πολύ σηµαντικό και βεβαίως, η απόκτηση µε
αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων. Κάτι άλλο
που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε αυτή τη φάση, είναι
ότι δίνεται η δυνατότητα να αποκτά, να πωλεί, να αγοράζει και να
δηµιουργεί προϋποθέσεις για πώληση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Αυτό θεωρείται σηµαντικό, διότι δηµιουργεί δυνατότητα αξιοποίησης παρά πολλών ακινήτων που µέχρι σήµερα
µένουν στην ουσία ανεκµετάλλευτα.
Βεβαίως, είναι και η τήρηση του µητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, που είναι ένα άλλο ζήτηµα που απασχολεί γενικά το ελληνικό δηµόσιο µε το ποια περιουσιακά στοιχεία έχει
και βεβαίως, ακόµα και αυτό της καταγραφής της σιδηροδροµικής υποδοµής.
Στο άρθρο 6 υπάρχουν οι ρυθµίσεις για την ακίνητη περιουσία και ποια είναι αυτά τα οποία µένουν στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», που
θεωρούµε ότι είναι µια πολύ σηµαντική προίκα, προκειµένου να
µπορεί να ανταποκριθεί στον όποιο ανταγωνισµό αύριο ή µεθαύριο έρθει από την απελευθέρωση της αγοράς.
Είναι, λοιπόν, συγκεκριµένα ακίνητα: Στην Οινόη τριανταοκτώµισι στρέµµατα, στον Εµπορικό Σταθµό Θεσσαλονίκης, στη
∆ιαλογή, στο Νέο Κορδελιό Θεσσαλονίκης εκατόν σαράντα
εννέα στρέµµατα, στη Νέα Μαγνησία εκατόν πενήντα ένα στρέµµατα, στους Λαχανόκηπους Θεσσαλονίκης τριανταεξίµισι στρέµµατα, ικανή περιουσία για να διαµορφώσει εκείνες τις υποδοµές
και τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται, ώστε να αναπτυχθεί και
να έχει τη δυνατότητα ανταγωνισµού.
Στο άρθρο 7 ορίζονται οι αρµοδιότητες της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», που
είναι η παροχή υπηρεσιών, γιατί στην ουσία εκείνο που κάνει η
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ» είναι να αναλαµβάνει το συγκοινωνιακό έργο, το σιδηροδροµικό έργο, το έργο των δροµολογίων. Και βεβαίως, δίνονται και πολλές άλλες δυνατότητες, όπως δίνονται και στον
ΟΣΕ ακόµα και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Και εδώ εκείνο που έχει σηµασία να τονίσουµε για να µην επεκτείνοµαι, µια και ο χρόνος περνά πολύ γρήγορα είναι η ίδρυση
γραφείων γενικού τουρισµού, που θεωρώ ότι είναι κάτι παρά
πολύ σηµαντικό, ιδιαίτερα αν δίνεται η δυνατότητα µέσα από τις
συνδυασµένες µεταφορές να εξυπηρετεί ακόµη και τουρίστες,
ακόµα και ανθρώπους που µπορούν και θέλουν να έρθουν στη
χώρα µας και να επισκεφτούν διάφορα µέρη ανά την επικράτεια.
Βεβαίως, δίνεται και η δυνατότητα της οργάνωσης και λειτουργίας εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τρο-
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χαίου υλικού, κάτι πολύ σηµαντικό που, αν το ολοκληρώνει, θα
µπορεί πράγµατι να το αξιοποιεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό.
Ανάπτυξη µεταφορικού έργου και συµβουλευτικών υπηρεσιών:
Θεωρούνται ότι είναι αναγκαίες προϋποθέσεις, για να µπορεί η
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ» να λειτουργήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Είχα να πω πολλά, αλλά δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει και πρέπει να είµαι εντελώς επιγραµµατικός. Στο άρθρο 8 προβλέπεται
η µεταβίβαση του τροχαίου υλικού µέσα σε δυο µήνες, στο 9 ο
διαχωρισµός της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής. Και εδώ
θέλω να σταµατήσω λιγάκι, γιατί η διάκριση που γίνεται δεν έχει
καµµία σχέση µε την παρεξήγηση-διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε από ορισµένες πλευρές κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, διότι είναι το ενεργό δίκτυο που αξιοποιείται. Το δίκτυο
υπό κατασκευή είναι το συγκεκριµένο δίκτυο που κατασκευάζεται, το ενεργό δίκτυο σε προσωρινή αναστολή είναι το δίκτυο το
οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί ανά πάσα στιγµή, φυλάσσεται συντηρείται και ό,τι άλλο χρειάζεται συντηρείται και το οποίο δεν
καταργείται στην προκειµένη περίπτωση. Και έχουµε και το καταργηµένο δίκτυο, αυτό, δηλαδή, που επί χρόνια δεν χρησιµοποιείται και στο οποίο µπορεί να γίνουν διάφορες άλλες
παρεµβάσεις, όπως είπα και πριν.
Αυτό είναι ξεκαθαρισµένο και δεν ισχύει αυτό που λέγεται, ότι,
αν ένα χρόνο δεν χρησιµοποιείται, πάει στο καταργηµένο. Το καταργηµένο δίκτυο είναι διαφορετικό από το δίκτυο που είναι σε
προσωρινή αναστολή.
Οι διεταιρικές σχέσεις είναι το επόµενο άρθρο, όπου πρέπει
να διακανονιστούν µέσα σε τρεις µήνες οι τιµολογιακές υποχρεώσεις της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Η ανάθεση υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας είναι κάτι παρά πολύ σηµαντικό και προβλέπονται στα
τρία προσεχή χρόνια από 50 εκατοµµύρια, γιατί µε αυτά τα χρήµατα θα λειτουργήσουν οι λεγόµενες «άγονες γραµµές» και θεωρείται ότι έτσι θα εξυπηρετηθούν παρά πολλές περιοχές, που
ενδεχοµένως κάτω από άλλες προϋποθέσεις δεν θα τη συνέφερε
την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» να τις εξυπηρετεί.
Και βεβαίως, στο άρθρο 13 έχουµε τις ρυθµίσεις χρεών και
στο άρθρο 14 κάτι παρά πολύ σηµαντικό, την παρακολούθηση
υλοποίησης αναδιοργάνωσης σιδηροδρόµου από την διυπουργική επιτροπή, που σηµαίνει, δηλαδή, ότι όλο αυτό το σχέδιο δεν
είναι µόνο κάποια πράγµατα γραµµένα στα χαρτιά, αλλά προβλέπονται και οι διαδικασίες µέσα από τις οποίες θα υλοποιηθούν όλα αυτά.
Έρχοµαι στο κεφάλαιο Β’ που αφορά το προσωπικό. Στο
άρθρο 15 προβλέπεται ότι δύο χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα ένας
υπάλληλοι, επτακόσιοι πενήντα ένας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, χίλιοι εξακόσιοι από τον ΟΣΕ θα µεταταγούν στο δηµόσιο. Προβλέπεται
στα επόµενα άρθρα η διαδικασία µεταφοράς του πλεονάζοντος
προσωπικού, το οργανόγραµµα και ο κανονισµός και, βεβαίως, η
ειδική, κατ’ εξαίρεση, διαδικασία συλλογικής διαπραγµάτευσης.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, ήθελα να παρατηρήσω ότι ίσως το χρονικό περιθώριο που τίθεται είναι σχετικά µικρό και θα πρέπει λίγο
να το διευρύνουµε, να το πάµε σε είκοσι, ίσως και σε παραπάνω
µέρες. ∆εν ξέρω, θα µας το πείτε εσείς. Και βεβαίως, η εκπροσώπηση να προβλέπεται να είναι από τη δευτεροβάθµια οργάνωση, για να µην δηµιουργούνται προβλήµατα ποια είναι η
οργάνωση που εκπροσωπεί κοκ. Εξάλλου, έχετε επαρκή εµπειρία
στα εργασιακά και νοµίζω ότι µπορείτε να βρείτε τη χρυσή τοµή.
Όµως, εκτιµούµε εµείς ότι η δευτεροβάθµια οργάνωση είναι
αυτή που µπορεί να εκφράσει τους εργαζόµενους συνολικά και
αν υπάρχουν προβλήµατα, τότε ας τα αντιµετωπίσετε εκ των εν
όντων, δηλαδή, εκείνη τη στιγµή µεταξύ των εργαζοµένων να
βρεθεί µια λύση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή. Τελειώνω όπου να
’ναι.
Στο κεφάλαιο Γ’ είναι η σύσταση της Ρυθµιστικής Αρχής. Η σύσταση αυτής της Αρχής, που προβλέπεται στα άρθρα από 22
έως και 34, είναι παρά πολύ σηµαντική, διότι, πέραν από το ότι θα
ρυθµίζει το όποιο θέµα προκύπτει σε σχέση µε την απελευθέρωση των σιδηροδροµικών µεταφορών, έχει πολύ µεγάλη αξία
και σηµασία ότι αυτή η επιτροπή θα µπορεί να λειτουργεί σ’ ένα
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πλαίσιο που θα διαµορφώνει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και
θα συµβάλλει και θα επιβάλλει, θα έλεγε κανείς, ταυτόχρονα να
υλοποιούνται οι ευρωπαϊκές νοµοθεσίες, δηλαδή, οι κανονισµοί
και οι οδηγίες, ώστε πολύ σύντοµα η χώρα µας να προσαρµόζεται στα δεδοµένα στα οποία εκ των πραγµάτων κάποια στιγµή
θα πρέπει να προσαρµοστεί.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι η λειτουργία της είναι ουσιαστική, µπορεί
να συµβάλλει και να δηµιουργήσει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις χωρίς παρεκκλίσεις. ∆ιότι έχουµε ένα κακό προηγούµενο: Από τη στιγµή που καταργήθηκε, για παράδειγµα, στις
ναυτιλιακές µεταφορές, στις θαλάσσιες µεταφορές η ανάλογη
ρυθµιστική αρχή, άρχισαν τα γνωστά προβλήµατα που έχουµε
βιώσει και εδώ στο Κοινοβούλιο.
Αυτή, λοιπόν, η ρυθµιστική αρχή θα ρυθµίζει αυτής της µορφής τα ζητήµατα και δεν θα έχουµε τα γνωστά παρατράγουδα ή
άλλες αρνητικές εξελίξεις.
Τα δυο τελευταία κεφάλαια του νοµοσχεδίου αναφέρονται
στις ρυθµίσεις σιδηροδροµικών θεµάτων και θεωρώ ότι µε το σύνολο των σαράντα τεσσάρων άρθρων και ιδιαίτερα µε το τελευταίο που προβλέπει το πότε θα εφαρµοστούν τα άρθρα και πότε
θα αρχίσει να ισχύει ο νόµος µε βάση το ότι κάποιες από τις διατάξεις απαιτούν και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλείνουµε τη συζήτηση ενός νοµοσχεδίου που καλούµαστε να
ψηφίσουµε -όπως ψηφίσαµε και επί της αρχής- και στα άρθρα
του και που αυτό θα συµβάλει ουσιαστικά στο να λειτουργήσει
αυτό το νέο θεσµικό πλαίσιο που διαµορφώνει η Κυβέρνηση, που
διαµορφώνεται στον σιδηρόδροµο και που ουσιαστικά θα προσδώσει µια άλλη πνοή. Θα προσδώσει µια άλλη δυνατότητα στον
ελληνικό σιδηρόδροµο, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, από τη µια πλευρά, αλλά και από την άλλη, να προσαρµοστεί στα ευρωπαϊκά δεδοµένα και να ενταχθεί, βέβαια, στην
ενιαία σιδηροδροµική πολιτική, όπως εφαρµόζεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είµαι σίγουρος, κύριε Υπουργέ, ότι η προσπάθεια αυτή θα
προχωρήσει, θα αποδώσει, θα δώσει καρπούς και µάλιστα, πολύ
σύντοµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Εµµανουήλ Στρατάκη.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρος
Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σήµερα
συζητούµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο για το οποίο η Νέα ∆ηµοκρατία, σε επίπεδο συγκροτηµένου σχεδιασµού, είχε εργαστεί
πάρα πολύ στο παρελθόν. Είχε θέσει τις βάσεις, είχε βάλει τους
άξονες πάνω στους οποίους, σε πολύ µεγάλο βαθµό, στηρίχθηκε
και η Κυβέρνησή σας για να φέρει αυτό το νοµοσχέδιο. Η Νέα
∆ηµοκρατία εργάστηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης
αυτού του νοµοσχεδίου και αυτό φάνηκε καθ’ όλη τη διάρκεια
των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα θετικό ότι πολλές από τις παρατηρήσεις, τις οποίες υποβάλλαµε
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή, ελήφθησαν υπ’
όψιν από την Κυβέρνηση.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι το όραµά σας δεν εξαντλείται σ’
αυτό το νοµοσχέδιο. Και, όµως, αυτό το νοµοσχέδιο ήταν µια µεγάλη ευκαιρία. Και παρατηρούµε ότι µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο πολλά σηµαντικά ζητήµατα, τα οποία θα µπορούσαν να
αποτελέσουν κοµµάτια αυτής της νοµοθετικής προσπάθειας, δεν
συµπεριλαµβάνονται. Παραδείγµατος χάριν, θα µπορούσε εδώ
πέρα να υπάρχει ένα µείγµα του σχεδιασµού σας όσον αφορά
τις συνδυασµένες µεταφορές. Θα µπορούσαν να υπάρχουν βασικές ρυθµίσεις που θα αφορούν ζητήµατα της διαφάνειας. Θα
µπορούσαν να υπάρχουν ζητήµατα που αφορούν θέµατα ασφάλειας, τα οποία είναι πάρα πολύ σηµαντικά και υποβάλλαµε και
συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά. Όπως
βεβαίως, θα µπορούσε να αποτελεί παράλληλα και ένα ολοκληρωµένο, συγκεκριµένο, επιχειρησιακό στρατηγικό σχέδιο, το
οποίο θα ήταν ο πυρήνας αυτού του νοµοθετήµατος.
Παράλληλα, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο παραµένουν πολλά ερω-
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τηµατικά αναπάντητα σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις και συγκεκριµένα στα άρθρα 15 µε 21, όπου διευθετούνται αυτές. ∆εν
δίνουµε βάση -ξέρετε- ως Νέα ∆ηµοκρατία και ως εισηγητής εγώ
της Νέας ∆ηµοκρατίας στα εργασιακά ζητήµατα, διότι διακατεχόµεθα από µικροκοµµατικά, αν θέλετε, ελατήρια. ∆εν είναι
αυτός ο λόγος για τον οποίο επιµένουµε στα εργασιακά ζητήµατα. Είναι βαθιά πεποίθησή µας, πρώτον, ότι το έµψυχο δυναµικό ενός οποιουδήποτε οργανισµού -πόσω µάλλον ενός
σηµαντικού οργανισµού, όπως είναι ο ΟΣΕ- είναι µια πάρα πολύ
σηµαντική υπόθεση. Πρέπει να επενδύει η κάθε κυβέρνηση στο
έµψυχο δυναµικό των οργανισµών που έχουν δηµόσιο χαρακτήρα ή παράγουν δηµόσιο έργο. Και δεύτερον, το ενδιαφέρον
µας εστιάζεται ακριβώς γιατί θέλουµε να προστατεύσουµε και
την Κυβέρνηση, αλλά –αν θέλετε- και την πολιτεία γενικότερα
από παλινωδίες και παρασπονδίες σε ζητήµατα τήρησης νοµικής και συνταγµατικής νοµιµότητας. Και βεβαίως, θα θέλαµε να
στηλιτεύσουµε προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά σας,
όσον αφορά στρατηγικά σε ζητήµατα που αφορούν τους εργαζόµενους. Να δοθεί περισσότερο βάρος ή να φωτίσετε -περισσότερο από όσο αναλογεί- περιπτώσεις που αφορούν τους
εργαζοµένους είτε αφορούν τα θέµατα της µισθοδοσίας τους,
είτε αφορούν τις εργασιακές τους µεταβολές.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στα ζητήµατα των εργασιακών
σχέσεων και κυρίως στα άρθρα 15 µε 21, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε προσπάθεια από την πλευρά σας να βελτιώσετε
αυτές τις ρυθµίσεις, σε κάποιες άλλες δεν υπήρχε όση αποτελεσµατικότητα περιµέναµε και σε κάποιες άλλες, βεβαίως, δεν
υπήρχε η παραµικρή παρέµβαση.
Μελετώντας και συζητώντας στην επιτροπή το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, επισηµάναµε τη σύγχυση που προκαλούν οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις και υποβάλλαµε συγκεκριµένες προτάσεις µε
στόχο, εκτός των άλλων, να αρθεί αυτή η σύγχυση. Το αρµόδιο
Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταφορών, προσπαθεί να µας πείσει
ότι επεξεργάστηκε και έχει έτοιµες αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες αναδιάρθρωσης, εξάλειψης των ελλειµµάτων και του χρέους, µείωσης του προσωπικού, περικοπής δευτερευουσών
απολαβών, αύξησης κοµίστρου, κατάργησης γραµµών και δροµολογίων, εύρεσης στρατηγικού επενδυτή για την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Πρέπει, όµως, να κρατήσουµε έντονες επιφυλάξεις για την
τύχη αυτών των αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, δεδοµένου ότι
οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόµου τίθενται υπό την αίρεση
της εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πολλά ζητήµατα
που αφορούν την επιχειρησιακή λειτουργία του οµίλου πρέπει
να περιµένουµε εκ των υστέρων επιχειρησιακά σχέδια, οργανισµούς, κανονισµούς λειτουργίας και προσωπικού. Επιφυλάξεις,
επίσης, εγείρονται και λόγω των πολλών ασφυκτικών προθεσµιών που θέτει το σχέδιο νόµου, δεδοµένου των γραφειοκρατικών προσκοµµάτων που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγµατικότητα, που είναι γνωστό ότι δεν ευνοεί τέτοιου είδους αυτοµατοποιήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, µε µια πολύ συνοπτική ανάλυση –
όσο µου επιτρέπει ο χρόνος- των συγκεκριµένων άρθρων, θα
σταθώ, κυρίως, στα άρθρα, στα οποία έχουµε έντονες επιφυλάξεις. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή τις εκφράσαµε και όχι µονάχα τις εκφράσαµε, αλλά στις περισσότερες των
περιπτώσεων, εκτός από την άρνησή µας ή τις αντιρρήσεις µας,
προτείναµε και συγκεκριµένους τρόπους να βελτιωθούν οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Παραδείγµατος χάριν, στο άρθρο 3, όπου παρέχει τη δυνατότητα στον ΟΣΕ συµµετοχής του σε εταιρείες ή κοινοπραξίες, των
οποίων ο σκοπός δεν περιγράφεται, αλλά και η εκχώρηση αρµοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων σε εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν
κατονοµάζονται, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι αρµοδιότητες
του ΟΣΕ µπορεί στο µέλλον να εκχωρηθούν οποτεδήποτε σε
οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ηµεδαπή ή αλλοδαπή οποιουδήποτε προσώπου, σε ενδοκοινοτική, εξωχώρια,
συµφερόντων οποιουδήποτε προσώπου.
Εµείς δεν πιστεύουµε –και το είπαµε και στην επιτροπή- ότι συνάδει µε τη φύση και το σκοπό του ΟΣΕ, ως διαχειριστή της εθνικής σιδηροδροµικής υποδοµής, µια τόσο ευρεία διατύπωση.
Θέλαµε µια µεγαλύτερη διασφάλιση στο ζήτηµα αυτό των συµ-
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φερόντων του ΟΣΕ και βεβαίως, υπάρχει και το ζήτηµα των εννιακοσίων είκοσι εργαζοµένων του ΟΣΕ, οι οποίοι δεν κατοχυρώνονται.
Στο άρθρο 4 είχαµε εκφράσει και εκφράζουµε συγκεκριµένες
αντιρρήσεις. Πιστεύουµε ότι η ανάθεση αρµοδιοτήτων συντήρησης της υποδοµής του ΟΣΕ δεν είναι ορθή και δεν θα αποδειχθεί αποτελεσµατική για την ανάπτυξη του σιδηρόδροµου και γι’
αυτό προτείναµε στις κατατεθειµένες προτάσεις µας η «ΕΡΓΟΣΕ» να διατηρήσει το αντικείµενο της βαριάς συντήρησης, της
σιδηροδροµικής υποδοµής και των δικτύων ηλεκτροκίνησης και
τηλεδιοίκησης.
Στο άρθρο 6, επίσης, εκφράσαµε και εκφράζουµε τις αντιρρήσεις µας, όπου εκεί πέρα αναφέρεται ότι η αξιοποίηση, η εν
γένει εκµετάλλευση, των οποίων κρίνεται ότι συµβάλλει στην
ανάπτυξη της χώρας, είναι µια σηµαντική παράµετρος, η οποία,
όµως, δεν µας καλύπτει. Πιστεύουµε ότι η πρόβλεψη αυτή του
άρθρου 6, χωρίς ειδικότερους όρους και περιορισµούς, ενδέχεται να µην οδηγήσει στην πλήρη κατοχύρωση και εξασφάλιση
των συµφερόντων του δηµοσίου.
Στο άρθρο 9, επίσης, έχουµε επισηµάνει και επισηµαίνουµε
πως είµαστε αντίθετοι στην κατάργηση των γραµµών.
Στο άρθρο 11, όσον αφορά τις τιµολογιακές υποχρεώσεις της
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ», επίσης, ήµασταν κάθετοι και ζητήσαµε και µε συγκεκριµένες προτάσεις να µπορέσει να κατοχυρωθεί το κοινωνικό –αν θέλετε- τιµολόγιο για συγκεκριµένες κατηγορίες, σ’
αδύναµες κοινωνικές οµάδες, όπως είναι, επί παραδείγµατι, τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και να µπορέσει να διασφαλιστεί µε
κάποιο τρόπο µέσα από το νοµοθέτηµα µια αντιµετώπιση που
αρµόζει σ’ αυτούς τους ανθρώπους.
Στο άρθρο 13, επίσης, δεν γνωρίζουµε επιχειρησιακό σχέδιο
και παράλληλα, και αυτή η ρύθµιση τελεί υπό την αίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαµβάνω, το θέσατε πραγµατικά -και
µου το είπατε και στην Επιτροπή- ότι δεν υπάρχει ζήτηµα όσον
αφορά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αντιλαµβάνεστε ότι εµείς θα θέλαµε κάτι απτό, συγκεκριµένο και κάτι το
οποίο θα δεσµεύει και την ελληνική Βουλή.
Στα άρθρα 15 µέχρι 21 έχουµε εκφράσει τις αντιρρήσεις µας
επί µακρόν και νοµίζω και πολύ αναλυτικά και µε τις προτάσεις
µας. Κατεβλήθη πραγµατικά προσπάθεια από την πλευρά σας
για να µπορέσουν να αµβλυνθούν κάποια προβλήµατα. Όµως,
παρά ταύτα και το πνεύµα ακόµη παραµένει τέτοιο που δεν µας
επιτρέπει να είµαστε θετικοί. Και στο άρθρο 15 και στο άρθρο
16, που είναι σηµαντικό, παρ’ όλο που προτείναµε συγκεκριµένες
προτάσεις που θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από την
πλευρά σας, αυτό δεν έγινε. Στο άρθρο 16, παραδείγµατος
χάριν, µε βάση τα κριτήρια που θέτει το παρόν σχέδιο νόµου στις
σχετικές του διατάξεις, µπορούν να µεταφερθούν ή να µεταταχθούν εργαζόµενοι µε τη µεγαλύτερη προετοιµασία και κατ’ επέκταση εµπειρία και εκπαίδευση. Η Κυβέρνηση εµείς πιστεύουµε
µε αυτόν τον τρόπο θέλει να αφαιρέσει από τον ΟΣΕ ό,τι ο Έλληνας φορολογούµενος έχει επενδύσει εµµέσως σε ανθρώπινο
δυναµικό, µεταφέροντας αυτή την εµπειρία, την τεχνογνωσία και
την εκπαίδευση σε κάποιο άλλο φορέα υποδοχής, στον οποίο το
πιο πιθανό είναι να αδρανοποιηθεί.
Αυτό το έχουµε δει, κύριε Υπουργέ, πολλές φορές και σε παλαιότερες περιπτώσεις, όπου είχαν µεταταγεί άνθρωποι –και συγκεκριµένα από τον Ελληνικό Σιδηρόδροµο- σε άλλες υπηρεσίες.
Υπήρχε µια πλήρης αδρανοποίηση και πετούσαµε ουσιαστικά
στο καλάθι των αχρήστων όσα είχαµε επενδύσει πάνω στην εκπαίδευση του προσωπικού.
Στο άρθρο 17 έγιναν πραγµατικά ουσιαστικές προσπάθειες
από την πλευρά σας. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ανεξάρτητα αν
αµβλύνθηκε ή περιορίστηκε ο κίνδυνος του να τεθεί εκτός ορίων
συνταγµατικής νοµιµότητας η συγκεκριµένη ρύθµιση, το γενικότερο πνεύµα και η ρύθµιση δεν ικανοποιεί. ∆εν εξαντλείτε, αν θέλετε, τη δικιά σας επιµέλεια όσον αφορά την προστασία των
συµφερόντων των εργαζοµένων.
Στο άρθρο 18, από την άλλη πλευρά, δηλώνετε –και το έχετε
πει- ότι δεν προβλέπονται απολύσεις, παρ’ όλο που η τρόικα έχει
ασκήσει έντονες πιέσεις. Προτείναµε συγκεκριµένες ρυθµίσεις
πώς µπορούν να κατοχυρωθούν οι εργαζόµενοι σε περίπτωση
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ανάθεσης του µάνατζµεντ της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» σε ιδιώτες. Κάποιον
τρόπο θα πρέπει να βρούµε. Κι εµείς σας κάναµε συγκεκριµένες
προτάσεις, τις έχουµε καταθέσει µε ποιον τρόπο θα µπορούσε
να επιτευχθεί αυτό γιατί οι εργαζόµενοι πιστεύουµε ότι είναι στον
«αέρα».
Όσον αφορά στο άρθρο 19, επίσης δεν έγινε καµµία προσπάθεια από την πλευρά σας, κύριε Υπουργέ. Είναι η ρύθµιση για
την κατ’ εξαίρεση διαδικασία συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Ορίζονται ασφυκτικά χρονικά πλαίσια διαπραγµάτευσης, τα
οποία επιβάλλονται από κατεπείγον και επιτακτικό γενικότερο δηµόσιο συµφέρον. Προσδιορίζεται επιπρόσθετα ότι αν δεν καταρτιστεί συλλογική σύµβαση εργασίας εµπροθέσµως, µεσολαβεί νόµος που ρυθµίζει το ίδιο αντικείµενο, αποκλειοµένης της
µονοµερούς προσφυγής στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας.
Αντιλαµβάνεστε ότι εδώ τίθενται ζητήµατα πολύ σηµαντικά
όσον αφορά τη συνταγµατική νοµιµότητα και το κατά πόσο αυτή
η ρύθµιση ξεπερνά τα όρια της συνταγµατικής νοµιµότητας, σε
συνδυασµό βεβαίως µε τα άρθρα 17,19 και 21, όπου εκεί γίνεται
η επίκληση των λόγων του κατεπείγοντος, του επιτακτικού γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος. Όµως, δεν προκύπτει η απαιτούµενη εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας σε όλο το
πλέγµα των διατάξεων από το άρθρο 15 µέχρι το άρθρο 21, για
να µπορούµε να είµαστε πλήρως καλυµµένοι. Και γι’ αυτό –σε
συνδυασµό βεβαίως και µε το άρθρο 20, το οποίο επίσης κινείται
µέσα σ’ αυτό το πνεύµα της αµφισβητούµενης τήρησης της
αρχής της συνταγµατικότητας και της νοµικής συνταγµατικότητας- αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα ως προς
όλα τα άρθρα από το 15 µέχρι το 21.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει και το κεφάλαιο που αφορά τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, για το οποίο νοµίζουµε ότι είναι κάτι
το οποίο επιβαλλόταν να γίνει και ορθώς έγινε, καθώς και οι υπόλοιπες διατάξεις.
Έχουµε αντιρρήσεις και για τις τελευταίες διατάξεις του νοµοσχεδίου. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, γι’ αυτήν την προσπάθεια
η οποία είναι µία σηµαντική προσπάθεια, εµείς έχουµε πει από
την πρώτη στιγµή –και ήµασταν ξεκάθαροι- ότι προσδοκούµε
όλοι να αποβεί προς το συµφέρον της ελληνικής κοινωνίας, της
ελληνικής οικονοµίας και του ελληνικού σιδηροδρόµου. Εµείς θα
παρακολουθούµε από κοντά, ούτως ή άλλως, αυτήν την προσπάθεια. Έχουµε συγκεκριµένες και σοβαρότατες επιφυλάξεις
σε συγκεκριµένα άρθρα, ανεξάρτητα αν πιστεύουµε ότι επί της
αρχής αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση, την οποία πρέπει να
οδεύσουµε και γι’ αυτό κιόλας έχουµε τοποθετηθεί σχετικώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καλαφάτη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος Μαυρίκος.
Ορίστε, κύριε Μαυρίκο, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, νοµίζουµε πως εχθές το βράδυ ο κύριος
Πρωθυπουργός µε τη διακαναλική παρέµβασή του, απευθυνόµενος ουσιαστικά στους εργαζόµενους του ΟΣΕ, στους εργαζόµενους στο Υπουργείου Πολιτισµού, στους συµβασιούχους,
στους εργαζόµενους µε «STAGE», στη νέα γενιά των 500 ευρώ,
στους απολυµένους της «ΦΑΓΕ», επιχειρούσε να τους πείσει ότι
θα έπρεπε εν όψει της εκλογικής αναµέτρησης στις 7 και στις 14
του Νοέµβρη να συστρατευθούν µε την πολιτική του και το
κόµµα του.
Ταυτόχρονα, όµως, πιστεύουµε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός
δεν περιόρισε απλά την παρέµβασή του εχθές στις εκλογικές
ανάγκες του κόµµατός του. Πιστεύουµε, δηλαδή, ότι η στόχευση
ήταν πιο ουσιαστική, πιο βαθιά και είχε στρατηγικό στόχο να πείσει τους εργαζόµενους του ΟΣΕ, τους απολυµένους, τους άνεργους, τα νέα παιδιά που έχουν ένα αβέβαιο παρόν και ένα
αβέβαιο µέλλον, ότι δήθεν δεν υπάρχει άλλος δρόµος πέρα απ’
αυτό το δρόµο των ιδιωτικοποιήσεων, πέρα από το δρόµο που
ακολούθησε η Ολυµπιακή, πέρα από το δρόµο που βάζει τώρα η
Κυβέρνηση µπροστά στον ΟΣΕ και στους εργαζόµενους στη
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∆ΕΗ, στον ΟΤΕ, κ.λπ.. Προσπάθησε, δηλαδή, µέσα από τη συνολική παρουσία να επιχειρηµατολογήσει και να πείσει ότι ένας
δρόµος υπάρχει, αυτός των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, ο
δρόµος που έχει συναποφασίσει η Κυβέρνηση µαζί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε όλες τις άλλες σοσιαλδηµοκρατικές και
νεοσυντηρητικές κυβερνήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ταυτόχρονα, πιστεύουµε ότι µία ακόµα στόχευση της τοποθέτησης του κυρίου Πρωθυπουργού είχε να κάνει µε µία προσπάθεια να διαµορφώσει ένα κλίµα, µία συνείδηση µοιρολατρίας,
απογοήτευσης, παθητικότητας, ατοµισµού προς τις λαϊκές µάζες
και τα λαϊκά στρώµατα. Προσπάθησε να τους δηµιουργήσει ψευδαισθήσεις ότι είναι προσωρινά τα µέτρα και ότι εν πάση περιπτώσει τώρα µπορεί να ιδιωτικοποιούµε τον ΟΤΕ, να διαµορφώνουµε, να απολύουµε ανθρώπους, να δηµιουργούµε προβλήµατα, αλλά µπορεί να ελπίζουν ότι στο µέλλον θα ανατραπεί αυτή
η κατάσταση.
Πιστεύουµε ότι όλα αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ανάµεσα στις
προσπάθειες και τις στοχεύσεις αυτής της τοποθέτησης και απ’
αυτήν την άποψη νοµίζουµε ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να αντιληφθούν ότι εδώ κρίνονται σηµαντικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το παρόν και το µέλλον τους, µε το παρόν και το µέλλον
των δικών τους παιδιών και των επόµενων γενεών.
Απ’ αυτήν την άποψη χρειάζεται να αποκρούσουν, να δείξουν
ανυπακοή σε τέτοιες πολιτικές και να συστρατευθούν µε τις προτάσεις που κάνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Είναι µία ευκαιρία εν όψει της εκλογικής αναµέτρησης στις 7 Νοεµβρίου να
απαντήσουν γυρίζοντας την πλάτη σ’ αυτές τις πολιτικές που
έχουν διαµορφωθεί από κοινού –όπως λίγο νωρίτερα υπογραµµίσαµε- και να απαιτήσουν, να διεκδικήσουν µία άλλη πολιτική,
µία άλλη διέξοδο, έναν άλλο δρόµο που θα βρίσκεται στον αντίποδα όσων επιλογών έχουµε γνωρίσει µέχρι τώρα από την περίοδο του 1974 µέχρι σήµερα.
Τοποθετηθήκαµε σε όλη τη συζήτηση που έγινε µέχρι τώρα
και στις επιτροπές, αλλά και χθες, παρ’ ότι η συζήτηση ήταν για
τη συζήτηση. Υπηρετούσε, δηλαδή, το να εξασφαλιστούν, να
ακολουθηθούν κάποιες τυπικές διαδικασίες, προκειµένου να νοµιµοποιηθεί µία πολιτική απόφαση που έχει πάρει η Κυβέρνηση
σε σχέση µε τον ΟΣΕ.
Είµαστε αντίθετοι και χθες καταψηφίσαµε επί της αρχής. Καταψηφίζουµε συνολικά και όλα τα άρθρα και το σύνολο των κεφαλαίων του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Για παράδειγµα, θεωρούµε ότι στο κεφάλαιο Α’, όπου δροµολογείται η ιδιωτικοποίηση, διαµορφώνονται συνθήκες για να καταργηθούν δροµολόγια και να λεηλατηθεί λαϊκός πλούτος από
τους ιδιώτες µέσα από την ιδιωτικοποίηση.
Πιστεύουµε ακόµα ότι στις άµεσες επιπτώσεις θα καταγραφεί
η ακρίβεια στα τιµολόγια και όχι µόνο στα τιµολόγια, αλλά αυτό
θα έχει ως συνεπακόλουθο ανατιµήσεις σε υπηρεσίες και σ’ ένα
σύνολο, σε µία γκάµα προϊόντων. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουµε
ότι η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, σε συνδυασµό µε την ιδιωτικοποίηση λιµανιών, αεροµεταφορών και µίας σειράς άλλων στρατηγικών τοµέων µέσα στο συνολικότερο κλάδο των µεταφορών, θα
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας και ταυτόχρονα θα εµπλέκει τη χώρα σε ενδοκαπιταλιστικές αντιπαραθέσεις και ενδοϊµπεριαλιστικές κόντρες, τα
οποία πιθανώς θα δηµιουργήσουν µπελάδες για το λαό και για τη
χώρα.
Και επειδή πιστεύουµε ότι για το κεφάλαιο που θα λεηλατήσει
τον ΟΣΕ µοναδικό κριτήριο είναι το κέρδος, οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην ανισόµετρη ανάπτυξη, κ.λπ. θα είναι αρνητικές, όπως επίσης αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις και στην ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ, που για µας είναι και σηµαντική και
αξιοποιήσιµη.
Είµαστε αντίθετοι και στο Β’ κεφάλαιο που καταργεί τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, όπως κάνει και το άρθρο 19. Καταργεί το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού, ακολουθεί µία πολιτική
«διαίρει και βασίλευε», κατεδαφίζει τις εργασιακές σχέσεις –στο
όνοµα µάλιστα του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος- αποκαλύπτοντας µέσα απ’ όλα αυτά τα άρθρα την ουσία της στόχευσης της Κυβέρνησης και το έγκληµα που διαπράττεται σε
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κάθε περίπτωση µε κάθε ιδιωτικοποίηση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κυβέρνηση µιλάει για δραστική µείωση του προσωπικού του ΟΣΕ και της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», κ.λπ.. Στην
ουσία θα έχουµε απολύσεις. Μέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία, ουσιαστικά θα υπάρχει αδυναµία παραγωγής και ασφαλούς λειτουργίας της υποδοµής και της εκµετάλλευσης. Μέσα από την
κατάργηση του γενικού κανονισµού προσωπικού και των άλλων
κανονισµών και των συλλογικών συµβάσεων, στην ουσία πάµε σε
ένα εργασιακό τοπίο, σε εργασιακές σχέσεις µεσαιωνικής κατάστασης. Η κατάργηση του µισθολογίου και η µεγάλη µείωση των
αποδοχών του προσωπικού θα είναι ο κανόνας. Και ταυτόχρονα
οι σιδηροδροµικοί, όπως προέβλεπε και το σχέδιο του κ. Χατζηδάκη πριν από ενάµισι χρόνο, δεν αντιµετωπίζονται και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο σαν ένα εξειδικευµένο προσωπικό, αλλά
σαν ένα ανειδίκευτο προσωπικό γενικών καθηκόντων.
Θεωρούµε ότι οι ρυθµίσεις όλες του κεφαλαίου Β’, όπως
αυτές του άρθρου 19, κινούνται σε µία λογική του «διαίρει και
βασίλευε», αφού διαµορφώνουν συνθήκες κατ’ εξαίρεση διατάξεων για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, που πιστεύουµε ότι
στην ουσία έρχεται να εναρµονιστεί στο 100% µε το µνηµόνιο.
Στο άρθρο 21 επιχειρείται να δικαιολογηθεί η συνολική κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων στο όνοµα δήθεν του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος, ενώ γενικότερο δηµόσιο
συµφέρον στην πραγµατικότητα είναι οι απαιτήσεις του κεφαλαίου, είναι οι απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και της
Συνθήκης του Μάαστριχτ.
Με το άρθρο 19, αλλά και µε άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου
καταργούνται όλες οι συλλογικές συµβάσεις µε τους όρους των
οποίων έχουν διαµορφωθεί και οι όροι των ατοµικών συµβάσεων
των εργαζοµένων. Καταργούνται, όπως είπαµε, όλοι οι κανονισµοί, καταργείται το µισθολόγιο, όπως έχει συµφωνηθεί από την
τελευταία συλλογική σύµβαση, αλλά κι από τις εθνικές, γενικές
συλλογικές συµβάσεις.
Αυτή είναι η κατάσταση. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες δηλαδή,
καλείτε τους εργαζόµενους αυτούς να δουλέψουν, να προσφέρουν, να µην διαµαρτύρονται και να µην απεργούν.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο και στα άρθρα του, όπως και στο σύνολο του, γιατί εµείς
πιστεύουµε ότι θα µπορούσε και θα έπρεπε -και αυτή είναι η πρότασή µας προς τον ελληνικό λαό- να αγωνιστεί για να διαµορφωθεί ένα ενιαίο δηµόσιο σύστηµα µεταφορών στο οποίο
κεντρική θέση θα έχει ο σιδηρόδροµος, που σαν µέσο σταθερής
τροχιάς παρουσιάζει τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα απ’ όλα τα
άλλα µεταφορικά µέσα και ειδικότερα από τα χερσαία.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση καλούµε τους εργαζόµενους να αξιοποιήσουν και την εκλογική αναµέτρηση, όπως υπογραµµίσαµε
λίγο νωρίτερα. Και πιστεύουµε ότι η πιο σαφής, η πιο κατηγορηµατική και η πιο αποτελεσµατική καταδίκη και αυτού του νοµοσχεδίου και των πολιτικών που έχουν εφαρµοστεί µέχρι σήµερα
είναι η συστράτευση µε το ΚΚΕ απ’ όλους τους εργαζόµενους
και το σύνολο των λαϊκών στρωµάτων. Ακόµα κι αν έχουν παρατηρήσεις, ακόµα κι αν δεν συµφωνούν µε το σύνολο της πολιτικής του ΚΚΕ έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να στείλουν
ένα µήνυµα αντίστασης, ανυπακοής, αντίθεσης σε τέτοιες πολιτικές που πραγµατικά διαλύουν τους στρατηγικής σηµασίας τοµείς, όπως είναι σιδηρόδροµος, όπως έκαναν πριν από λίγο
καιρό στις αεροµεταφορές, όπως κάνουν συνολικότερα σε µία
σειρά παραγωγικούς τοµείς, στην ενέργεια, στα τουριστικά ακίνητα, σε µία σειρά τοµείς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυρίκο. Παρακαλείται τώρα ο κ. Μαυρουδής Βορίδης ως ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού να λάβει το
λόγο.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα επιµείνω στην κατ’ άρθρον συζήτηση σ’ αυτά που θεωρώ
ότι είναι τα άρθρα που έχουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον, προσπαθώντας να αποφύγω τις επιµέρους παρατηρήσεις που δυστυχώς
δεν υπάρχει χρόνος να αναπτυχθούν στην Ολοµέλεια κι εποµένως σ’ έναν ορισµένο βαθµό αναπτύχθηκαν στην επιτροπή.
Υπήρξαν πράγµατι από τη συζήτηση στην επιτροπή ορισµένες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βελτιώσεις, οι οποίες λύνουν νοµίζω µία σειρά από νοµικά ζητήµατα κυρίως, που είχαν εντοπιστεί.
Επιτρέψτε µου να επισηµάνω -και το θεωρώ θετικό, γιατί δεν
το είπα χθες και είναι µία από τις διατάξεις τις οποίες πρόκειται
να υπερψηφίσουµε- τις διατάξεις οι οποίες έχουν να κάνουν µε
το άρθρο 11 και 12, δηλαδή το θέµα των τιµολογιακών υποχρεώσεων, αλλά και την ανάθεση υποχρεώσεων σε δηµόσιες υπηρεσίες.
Θεωρώ ότι αυτό το κοµµάτι αποτελεί ίσως το πιο θετικό κοµµάτι του σχεδίου νόµου, υπό την έννοια ότι εξορθολογίζει το ζήτηµα της κοινωνικής πολιτικής, υπό την έννοια ότι σε τελευταία
ανάλυση συνδέει τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους
πολίτες -αυτές που αναλαµβάνει γι’ αυτούς τους πολίτες για
τους οποίους χρειάζεται να ενισχύσει είτε το εισιτήριό τους είτε
σε τελευταία ανάλυση ακόµα και το θέµα της πρόσβασής τους
στο τρένο µε άγονες γραµµές- τις συνδέει, όµως, µε τη σύναψη
συµβατικών υποχρεώσεων µε την εταιρεία και υπ’ αυτήν την έννοια πλέον, όλοι θα γνωρίζουν ποιο είναι το κόστος της οικονοµικής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής και οι εταιρείες δεν θα
έχουν απώλεια εσόδων απ’ αυτό.
Έρχοµαι στις διεταιρικές σχέσεις. Θα πρέπει αυτό να προσεχθεί. Κατά τη γνώµη µου, κύριε Υπουργέ, στις διεταιρικές σχέσεις µπορεί να υπάρξει ζήτηµα παραβιάσεως του κοινοτικού
δικαίου.
Ξέρω ότι αυτό το σχέδιο νόµου έχει τεθεί προς έγκριση στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επιτρέψτε µου εδώ να θέσω ένα
άλλο ζήτηµα. Γιατί έπρεπε να έρθει ένα σχέδιο νόµου, να το ψηφίσει η ελληνική Βουλή και εν συνεχεία να πάρουµε την έγκριση
των διατάξεών του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την έννοια
της συµφωνίας των διατάξεων που ψηφίζουµε εδώ µε το κοινοτικό δίκαιο;
Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερο εάν είχε υπάρξει µία διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε τουλάχιστον να είχε
εξασφαλιστεί η προέγκριση. Θα λύναµε µία σειρά από ζητήµατα
µεταξύ των οποίων και το ζήτηµα του τελευταίου όρου που
αφορά το θέµα της ενάρξεως ισχύος. Τώρα, δεν ξέρω, αν αυτό
συνδεόταν µε κάποιο ζήτηµα χρόνου ή µε κάποια άλλη διαδικασία. Πάντως, µου φαίνεται ότι είναι ορθότερη η διαδικασία που
σας προτείνω. Το προσχέδιο κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παίρνει µία προέγκριση, ψηφίζεται στην ελληνική Βουλή
και πηγαίνει µόνο πλέον για την εναρµόνισή του, για τη διαπίστωση εναρµονίσεώς του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Έρχοµαι στο άρθρο 13, στις ρυθµίσεις χρεών. Είναι το άρθρο
για το όποιο µίλησα εκτεταµένα εχθές. Εγώ υποστήριξα την
άποψη, ότι αυτό στην πραγµατικότητα εκείνο που κάνει, είναι ότι
µεταφέρει τα χρέη των εταιρειών, του σιδηροδρόµου στο ελληνικό δηµόσιο. Έλαβα µία απάντηση διπλή εχθές, µία ας το πω,
λογιστικού τύπου απάντηση από τον κύριο Υπουργό κι επίσης
έλαβα και µία απάντηση ουσιαστική.
Να λύσουµε λίγο το θέµα της λογιστικής απαντήσεως. Στη λογιστική του απάντηση ο κύριος Υπουργός είπε: «∆εν έχει και µεγάλη σηµασία σε τελευταία ανάλυση γιατί αυτά καταγράφονται
στον προϋπολογισµό πλέον» -τα χρέη των ∆ΕΚΟ- «ή µάλλον καταγράφονται στο έλλειµµα κι εποµένως υπ’ αυτήν την έννοια συνυπολογίζονται».
Η λογιστική µου αντίρρηση είναι η εξής: Τι σηµαίνει υπ’ αυτήν
την έννοια χρέος; ∆ιότι εγώ θα σας πω ότι µπορεί να υπάρχουν
δανειακές υποχρεώσεις µίας συγκεκριµένης εταιρείας, οι οποίες
όµως να επηρεάζουν µε έναν ορισµένο τρόπο την καθαρή της
θέση.
Να κάνω ακόµα σαφέστερο αυτό το οποίο λέω. Αν µία εταιρεία έχει περιουσία, εάν µία εταιρεία έχει περιουσιακά στοιχεία,
ακίνητα, υποδοµή –λέω συγκεκριµένα- τρένα, απαιτήσεις τρίτων,
να της χρωστάνε, αγωγές αδικοπρακτικές γιατί διαπιστώνει ότι
έχουν γίνει για παράδειγµα σκάνδαλα κι εποµένως θα ασκήσει
αγωγές για να εισπράξει χρήµατα, όλα αυτά αποτελούν το ενεργητικό της. Το παθητικό της είναι οι υποχρεώσεις προς τρίτους.
Το να εκτιµήσουµε ποιο είναι το άνοιγµα µίας εταιρείας προϋποθέτει αυτόν τον υπολογισµό.
Αυτό τώρα δεν το κάνουµε έτσι. Τι κάνουµε; Παίρνουµε το δάνειο και ουσιαστικά το βάζουµε καθαρόαιµο χρέος, ανάληψη
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υποχρεώσεων µέσα στον προϋπολογισµό. Το πήρε το ελληνικό
δηµόσιο. Το στοιχείο, όµως, του ενεργητικού δεν το έχει πάρει το
ελληνικό δηµόσιο. Γίνεται η µεταβίβαση ακινήτων εν µέρει. Αλλά
η µεταβίβαση ακινήτων πώς θα υπολογιστεί στο ενεργητικό του
ελληνικού δηµοσίου που ούτως ή άλλως δεν υπολογίζεται;
∆ηλαδή, τι κάνουµε τώρα εδώ; Και σας απαντώ και στο λογιστικό κοµµάτι. Παίρνουµε υποχρεώσεις και τις µεταφέρουµε
στον προϋπολογισµό. Όµως, όλο το στοιχείο του ενεργητικού το
αφήνουµε στις εταιρείες. Γιατί επιβαρύνεται, λοιπόν, το ελληνικό
δηµόσιο µ’ αυτό;
Και προσέξτε εδώ και ένα δεύτερο ζήτηµα το οποίο αφορά στο
µέλλον. Καθαρίζουµε τις εταιρείες από τα βάρη τους και τις δανειακές τους υποχρεώσεις -µε δυο λόγια δηλαδή τις φτιάχνουµε
µεταφέροντας στον προϋπολογισµό και επιβαρύνοντάς τον µ’
αυτόν τον τρόπο, επιβαρύνοντας τον Έλληνα φορολογούµενοκαι αν αύριο αυτές οι εταιρείες πουληθούν και προκύψουν
έσοδα, αυτά τα έσοδά τους θα πάνε στους τότε µετόχους τους.
Μπορεί να εγγραφούν στον προϋπολογισµό ως έσοδα από πώληση µετοχών, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα ζήτηµα το
οποίο θα εξαρτάται από εκείνη τη χρονική στιγµή και από την
αποτίµηση της εταιρείας τότε. Γιατί, λοιπόν, δεν το συνδέουµε;
Και υπάρχει και ένα τρίτο ζήτηµα. Άκουσα ένα επιχείρηµα το
οποίο µου φάνηκε σε ένα ορισµένο επίπεδο αρκετά λογικό. Αυτό
το επιχείρηµα, λοιπόν, λέει τα εξής. Τα µεγάλα βάρη του ΟΣΕ
έχουν προέλθει, γιατί το κράτος το οποίο έπρεπε να κατασκευάσει υποδοµές, δεν τις κατασκεύασε. Τις κατασκεύασε ο ΟΣΕ και
εποµένως έχει επιβαρυνθεί δανειακά µ’ αυτές τις υποχρεώσεις.
Σύµφωνοι. Γιατί να µην αφήσουµε τον ΟΣΕ στην προσπάθειά του
να εξυγιανθεί να αποπληρώνει τουλάχιστον µέρος αυτών των
υποχρεώσεων;
Άρα, αφού δίνουµε στον ΟΣΕ την υποδοµή και η υποδοµή αποτελεί ενεργητικό του, γιατί να µην βαρύνεται σταδιακά µε την
αποπληρωµή; Και θα βλέπαµε την ώρα της ιδιωτικοποιήσεως –αν
υπάρξει τέτοια ώρα- ποια είναι η αναδιαπραγµάτευση που θα γινόταν και η αποτίµηση στην πραγµατικότητα αυτής της κατάστασης. Αυτές, λοιπόν, είναι οι αντιρρήσεις όσον αφορά στο
λογιστικό κοµµάτι.
Ακούστηκε ότι υπονόησα ότι θα έπρεπε να αφήσουµε να µην
πληρωθούν οι οφειλές και υπ’ αυτήν την έννοια και σε τελευταία
ανάλυση να αφήσουµε να κλείσουν οι εταιρείες. Εγώ αυτό δεν το
είπα ποτέ. Είπα απλώς ότι θα έπρεπε να βρούµε τον τρόπο ικανοποιήσεως και εκτελέσεως των συγκεκριµένων δανειακών προγραµµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να έχω άλλα δύο λεπτά;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τα έχετε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω τοποθετηθεί –τα είπα χθες- στο ζήτηµα της µεταφοράς
πλεονάζοντος προσωπικού.
Όµως, ανεξαρτήτως µε το αν συµφωνεί κανείς –και εγώ σας
λέω ότι θα ψηφίσουµε «ΝΑΙ» στο άρθρο 19, γιατί συµφωνούµε
κατ’ αρχάς µε την ιδέα της ρυθµίσεως- οφείλω να επισηµάνω ένα
νοµικό ζήτηµα το οποίο υπάρχει εδώ και το οποίο σας επισηµαίνει και η Επιστηµονική Επιτροπή.
Αυτό, λοιπόν, είναι το ζήτηµα της σχέσεως της συλλογικής αυτονοµίας, της παρεµβάσεως του νοµοθέτη στη συλλογική αυτονοµία και της σχέσης της συλλογικής αυτονοµίας µε την έννοια
του δηµοσίου συµφέροντος. Και εγώ δεν τοποθετούµε τώρα
αξιολογικά στο ζήτηµα αυτό, γιατί έχω τις ενστάσεις µου για όλη
αυτή τη συνταγµατική ρύθµιση και θα ήθελα την αλλαγή της.
Όµως, το Σύνταγµα έχει όπως έχει και αυτή είναι µία νοµική παρατήρηση.
Το δηµόσιο συµφέρον, λοιπόν, το βάζετε σωστά, για να ξεπεράσετε αυτό το πρόβληµα, στο άρθρο 21. ∆ιαβάζω, όµως τη διατύπωση που είναι η εξής: «Οι διατάξεις ισχύουν…εξυπηρετούν
λόγους κατεπείγοντος επιτακτικού γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος, που συνδέεται ιδίως µε το πρόγραµµα εξυγίανσης και
την ανάπτυξη της κάθε εταιρείας, την προστασία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των δηµοσίων οι-
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κονοµικών…». Αυτή είναι η διατύπωση την οποία κάνετε στο
νόµο.
Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτές είναι αόριστες έννοιες και
θεωρώ ότι δεν θα αντέξουν. Και θα σας εξηγήσω το λόγο. ∆ιότι
την έννοια του δηµοσίου συµφέροντος δεν αρκεί να την επικαλείται απλώς ο νοµοθέτης, να λέει δηλαδή «ξέρετε, εγώ θέλω να
καµφθεί η συνταγµατική προστασία της συλλογικής αυτονοµίας». Και για ποιο λόγο; Για λόγους γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος. Πρέπει, όµως, να εξειδικεύει πώς, λόγου χάριν, ο
στόχος της εξυγίανσης και ανάπτυξης της εταιρείας επιτυγχάνεται και είναι ο προσήκον και είναι ο αναγκαίος και µάλιστα ο
ελάχιστα αναγκαίος. Πρέπει να εξειδικεύεται για να επιτευχθεί,
για παράδειγµα, το πρόγραµµα εξυγίανσης και ανάπτυξης της
εταιρείας. Έτσι όπως είναι διατυπωµένο, θεωρώ ότι θα υπάρξει
πρόβληµα.
Και θα ήθελα να κάνω και µία τελευταία παρατήρηση και ολοκληρώνω. Μάλιστα, το συγκεκριµένο θέµα σας το είχα θέσει και
στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ.
Το θέµα, λοιπόν, αυτό αφορά την έναρξη ισχύος του άρθρου
44. Θεωρώ ότι µένει ανοιχτός ο όρος ως προς το χρονικό όριο.
Κατά τη γνώµη µου, θα έπρεπε να υπάρξει κάποιου είδους
σαφής χρονικός περιορισµός και όχι απλώς αυτό το ανοιχτό χρονικό όριο της εγκρίσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
ενεργοποίηση των ρητρών.
Θα ήταν καλύτερο για την ενεργοποίηση του µηχανισµού και
για να υπάρχει χρονικός ορίζοντας να υπάρξει µια συγκεκριµένη
χρονική δέσµευση που συνδέεται κατ’ εκτίµηση µε την έγκριση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος, κάποιες διατάξεις προφανώς θα υπερψηφίσουµε και
κάποιες θα καταψηφίσουµε, ανάλογα µε την τοποθέτησή µας
στο τέλος της συζήτησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βορίδη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης προς τον οποίο το Προεδρείο εκφράζει και τις
ευχές του για την ονοµαστική του εορτή. Χρόνια πολλά, ∆ηµήτρη!
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, αυτός δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάζει κανείς τη γιορτή του, αλλά προηγείται το κοινοβουλευτικό καθήκον.
Για µια ακόµα φορά χθες ο Πρωθυπουργός σ’ αυτόν το µαραθώνιο µονόλογο των δύο ωρών και δέκα λεπτών µίλησε για πράσινη ανάπτυξη. Έψαχνα να βρω την πράσινη ανάπτυξη στα
σαράντα τέσσερα άρθρα του σχεδίου νόµου, αλλά δεν τη βρήκα
πουθενά.
Τα τρένα χρησιµοποιούν επτά φορές λιγότερα καύσιµα, για να
µεταφέρουν ισοδύναµα προϊόντα ή ανθρώπους σε σχέση µε τις
οδικές µεταφορές. Και εσείς µ’ αυτό το σχέδιο νόµου συρρικνώνετε τα τρένα στην Ελλάδα στα όρια της εξαφάνισης. Και αυτό
το κάνετε και για το µέλλον.
Άκουσα χθες τον Υπουργό να καταγγέλλει µε αρκετή κοµπορρηµοσύνη φαινόµενα κακοδιοίκησης, σκανδάλων και προκλητικής διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος στο παρελθόν από την
πολιτική ηγεσία και τις διοικήσεις του ΟΣΕ τις οποίες αυτός διόρισε, δηλαδή η πολιτική ηγεσία.
Όµως, η προπαγάνδα σας λέει ότι φταίνε οι εργαζόµενοι. Ο
δηµόσιος χαρακτήρας των σιδηροδρόµων φταίει. Γι’ αυτό και
του «αλλάζετε τα φώτα» µε συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση. Κάποια στιγµή, λοιπόν, δεν θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του;
Κύριοι συνάδελφοι, τον κ. Μαντέλη –ο οποίος τώρα έχει τις
γνωστές υποθέσεις µε τη δικαιοσύνη- ποιος τον διόρισε Υπουργό
Μεταφορών και Επικοινωνιών; Τον κ. Τσοχατζόπουλο ποιος τον
διόρισε Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών; Τον κ. Λιάπη
ποιος τον διόρισε; Γι’ αυτά θα µιλήσουµε ποτέ;
Και επειδή ο πολίτης πληρώνει την κακοδιοίκηση, θα σας πω
και ένα παράδειγµα που ίσως σας συγκινήσει περισσότερο, κύριε
Υπουργέ, γιατί αγαπάτε τον τόπο σας.
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Το 2003 σταµάτησαν τα δροµολόγια Κόρινθος-ΆργοςΤρίπολη-Καλαµάτα µε τη δέσµευση –τότε είχαµε κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ- να ανακαινιστεί και να εκσυγχρονιστεί η γραµµή µέσα
σε δεκαοκτώ µήνες, προκειµένου να γίνουν ελκυστικότερα τα
τρένα, να έχουν περισσότερους πελάτες, περισσότερα έσοδα
κ.λπ..
Από τότε δεν έχουν περάσει δεκαοκτώ, αλλά ογδόντα οκτώ
µήνες! Έφυγε το ΠΑΣΟΚ, ήρθε η Νέα ∆ηµοκρατία, ήρθε ξανά το
ΠΑΣΟΚ και η γραµµή δεν λειτουργεί. Έχουν ξοδευτεί 68 εκατοµµύρια ευρώ! Ποιος φταίει γι’ αυτό;
Θα πρέπει να πούµε καθαρά ότι το συσσωρευµένο έλλειµµα
του ΟΣΕ είναι προϊόν δηµιουργικής λογιστικής και εγκληµατικών
ευθυνών των κυβερνήσεων για δεκαετίες τώρα που χρησιµοποίησαν το δηµόσιο ΟΣΕ ως ιδιωτικό τους µαγαζί για να κάνουν ψηφοθηρία. Και αυτό το έκανε πότε η Νέα ∆ηµοκρατία, πότε το
ΠΑΣΟΚ και πότε µαζί.
∆ιότι την εποχή των µεγάλων σκανδάλων της «SIEMENS» –και
ξέρει ο κ. Τσιαµαντής, γιατί ήταν εργαζόµενος, στο «ψυγείο»
εκείνη την περίοδο- ειδικά ο ΟΣΕ ήταν από τους ελάχιστους δηµόσιους οργανισµούς στον οποίο το κράτος είχε συνέχεια. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος που τα «είχε πλακάκια» µε τον ΟΣΕ και τον
είχε διορίσει στο τέλος της θητείας της η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
παρέµεινε σταθερός και τα πρώτα χρόνια της Νέας ∆ηµοκρατίας, για να ολοκληρώσει το έργο του, ένα έργο για το οποίο
τώρα ψάχνει ψύλλους στα άχυρα η Εξεταστική Επιτροπή, για να
βρει τι έγινε και µε τα τρένα και µε τα ναυπηγεία και µε τις χρυσοφόρες συµβάσεις της «SIEMENS».
Η αλήθεια είναι ότι διοικήσατε τον ΟΣΕ για δεκαετίες µε άθλια
ψηφοθηρικά πελατειακά κριτήρια, τον «ξεπατώσατε» και τώρα
προσπαθείτε να τον ενταφιάσετε για να τον ιδιωτικοποιήσετε, τεµαχίζοντάς τον έναντι πινακίου φακής και εξετάζοντάς τον µε αυστηρά λογιστικά κριτήρια. Από υπεύθυνοι για το θέµα, εµφανίζεστε ως αδέκαστοι κριτές και λογιστές και φταίνε για όλα οι εργαζόµενοι.
Οι εργαζόµενοι δεν φταίνε σε τίποτα; Φταίνε οι εργαζόµενοι,
διότι δεν φώναξαν, δεν κατήγγειλαν, δεν αντέδρασαν και γιατί
κάποιοι συνδικαλιστές τους µπήκαν στο παιχνίδι της συνδιοίκησης και της µοιρασιάς.
Όµως, αυτοί είναι οι εκάστοτε συνδικαλιστές. Είναι οι συνδικαλιστές που είναι σταθεροί και είναι πάντα µε την Κυβέρνηση.
Τι φταίνε οι κακοµοίρηδες που αλλάζουν οι κυβερνήσεις; Όµως,
το 99% των εργαζόµενων δεν είναι αυτοί και αυτοί τώρα καλούνται να πληρώσουν τα σπασµένα.
Είπατε πολλά για τα υγιή οικονοµικά κριτήρια. Καταθέτω στα
Πρακτικά έναν πίνακα από επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που δείχνει τις ενισχύσεις που δίνουν στις δηµόσιες
συγκοινωνίες –και στα τρένα δηλαδή- όλα τα κράτη-µέλη. ∆εν
υπάρχει κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης -ακόµη και η
Βουλγαρία και η Ρουµανία που µπήκαν πρόσφατα, είναι πάµφτωχες και έχουν του κόσµου τα προβλήµατα- που να µην επιδοτεί τις µεταφορές.
Αντίθετα, εσείς τώρα δικάζετε τον ΟΣΕ, γιατί τον υποχρεώσατε
να πληρώνει µε τα λεφτά του δικού του προϋπολογισµού την κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών. Είναι, δηλαδή, σαν να λέτε
ότι θα έπρεπε τα ΚΤΕΛ και οι αστικές συγκοινωνίες να φτιάχνονται από τους δρόµους και να τις επιβαρύνονται στον προϋπολογισµό τους. ∆εν είναι παράλογο; ∆εν είναι άδικο; ∆εν οδηγεί
στην εξόντωση ενός µέσου µεταφοράς που στα λόγια όλοι λέµε
ότι θέλουµε να αναπτυχθεί;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης
καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι στα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Το άρθρο 12 είναι, οµολογηµένα, κατ’ επιταγή της τρόικας. Το
σύνολο των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων µέσω του κρατικού
προϋπολογισµού στον προϋπολογισµό του ΟΣΕ, για να κάνει
δροµολόγια που να ευνοούν την περιφερειακή ανάπτυξη, τη σύνδεση µε αποµακρυσµένες περιοχές ή για να κάνει κοινωνική πολιτική, είναι 50 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Παγωµένο και για
το 2011 και για το 2012 και για το 2013. Πενήντα εκατοµµύρια
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ευρώ, όταν ο δανέζικος σιδηρόδροµος επιδοτείται µε 603 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο! Πενήντα εκατοµµύρια ευρώ σηµαίνουν συρρίκνωση δροµολογίων και κατάργηση των κοινωνικών
τιµολογίων.
Για να καταλάβετε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, που ετοιµάζεστε να ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο, παρ’ όλα όσα κάνετε χρόνια σε βάρος των σιδηροδρόµων,
να σας πω ότι ο Οργανισµός Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, ο
ΟΑΣΘ, παίρνει ετήσια επιχορήγηση –και χρειάζεται να την πάρει120 εκατοµµύρια ευρώ. Για όλα τα τρένα όλης της Ελλάδας 50
εκατοµµύρια ευρώ; Ε, «µε πορδές δεν βάφονται αβγά» έλεγε η
γιαγιά µου! Κοροϊδευόµαστε; Θα συρρικνωθεί ο σιδηρόδροµος!
Στο άρθρο 11 -για όσους δεν κατάλαβαν- λέτε ότι καταργούνται όλα τα ευνοϊκά τιµολόγια για νέους, για γέρους, για τυφλούς, για ανάπηρους και «θα δούµε». ∆ηλαδή «ζήσε, Μάη µου,
να φας τριφύλλι»!
Τι θα ήταν σωστό να πείτε; «∆ιατηρούνται και µπαίνει κοινωνικός ισολογισµός –ψηφισµένος από τη δεκαετία του ’80, µε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, που δεν έχει
εφαρµοστεί- ο οποίος λέει ότι το κράτος επιδοτεί την τιµολογιακή πολιτική, για να µην το χρεώνεται ο προϋπολογισµός του
ΟΣΕ». Όµως, δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να µην έχει
φθηνό τιµολόγιο ο τυφλός, ο ανάπηρος, ο νέος, ο γέρος. Αντίθετα, εκεί έχουν και ευνοϊκά τιµολόγια, για να ταξιδεύουν οι άνθρωποι µετά τα εξήντα πέντε µε το τρένο και να βλέπουν και
άλλους τόπους, για να ταξιδεύουν τα νέα παιδιά, για να διασκεδάζεται ένα µέρος της αναπηρίας. Όµως, στο άρθρο 11 τα καταργείτε και αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ την ανοχή σας.
Άρθρα 15 έως 21: Η απόλυτη κατάργηση όχι µόνο δικαιωµάτων, εισοδηµάτων των εργαζοµένων, αλλά και κάθε έννοιας νοµιµότητας συλλογικής αυτονοµίας και σεβασµού του
Συντάγµατος.
Έχω την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
∆εν αφήνει άρθρο που να µην το ξετινάξει. Επισηµαίνει ότι πολλά
απ’ αυτά τα άρθρα πάσχουν από πλευράς συνταγµατικότητας.
Συγκεκριµένα αναφέρεται στα άρθρα 6, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19,
20. Τα λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, όχι ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Ακόµη και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, που η µεγάλη
πλειοψηφία των µελών της πρόσκειται στο κυβερνών κόµµα,
βάζει θέµατα αντισυνταγµατικότητας. Πιστεύετε ότι µπορείτε να
τα ξεπεράσετε µε µερικές τροποποιήσεις της τελευταίας στιγµής; ∆εν γίνεται. Θα πέσουν στα δικαστήρια αυτά τα πράγµατα
που χρησιµοποιείτε ως πρόβα τζενεράλε, µε αποκορύφωµα ότι
«όσο σας αλλάζουµε τα φώτα στα άρθρα 15 έως 21, απαγορεύουµε διά του άρθρου 19» -λέει ο κ. Ρέππας- «τη δυνατότητα του
συνδικάτου να προσφύγει στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας». Αυτό είναι τρελό! Είναι άθλιο! Είναι αντισυνταγµατικό!
Είναι αντιδραστικό!
Μέχρι τώρα δεν έχει µιλήσει γι’ αυτό το άρθρο 19. Πώς νοµιµοποιείται η κατάργηση του δικαιώµατος ενός συνδικάτου να
προσφεύγει στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας; Πού
είναι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να σηκωθούν να µιλήσουν γι’ αυτό
και να απαιτήσουν να αλλάξει;
Άρθρο 6: Την περιουσία του ΟΣΕ την παίρνει το δηµόσιο.
Πόσο κάνει; Εσείς που είστε ακριβοί στα πίτουρα και φορτώνετε
το δηµόσιο χρέος ως έλλειµµα του ΟΣΕ, γιατί δεν λογαριάζετε
πόσο κάνει η περιουσία του ΟΣΕ που θα πάρετε, για να την πιστοποιήσετε µε όρους real estate; Πόσο κάνει το τροχαίο υλικό
που περνάει σε µια εταιρεία, όπου πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί
το management; Ή αυτό δεν είναι δηµόσια περιουσία, δηλαδή,
περιουσία του ελληνικού λαού;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -για να µην καταχραστώ άλλο
το χρόνο- καταψηφίσαµε επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο,
γιατί είναι ένα νοµοσχέδιο που συρρικνώνει το σιδηρόδροµο,
φορτώνει στις πλάτες της κοινωνίας τα εγκλήµατα κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης αυτού του οργανισµού για δεκαετίες
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας και
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χρησιµοποιεί τον ΟΣΕ ως ένα διπλό πείραµα.
Από τη µια, ως πείραµα ευρωπαϊκό, για µια ιδιωτικοποίηση των
σιδηροδρόµων που δεν έχουν τολµήσει να την κάνουν ακόµη και
σκληρές νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, γιατί φοβούνται την κοινωνική κατακραυγή.
Από την άλλη, ως ένα µοντέλο άγριας, βίαιης ανατροπής εργασιακών σχέσεων, δικαιωµάτων και συµπίεσης των αµοιβών,
που σκοπό έχει να γενικευτεί όχι µόνο σε όλες τις ∆ΕΚΟ αλλά
και σε όλο τον κόσµο της µισθωτής εργασίας.
Μόλις χθες ανακοινώθηκε η πρώτη επιχειρησιακή σύµβαση
που καταργεί και µειώνει δραστικά το ελάχιστο όριο συλλογικής
σύµβασης της ΓΣΕΕ. Εκεί οδηγεί αυτή η πολιτική.
Η κ. Σακοράφα σας θύµισε χθες το δίληµµα «σοσιαλισµός ή
βαρβαρότητα», µε το οποίο κερδίσατε τις εκλογές. Κερδίσατε
τις εκλογές στο όνοµα του σοσιαλισµού και όχι της βαρβαρότητας που εκπροσωπεί αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Παπαδηµούλη.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών.
Πρώτος εγγεγραµµένος οµιλητής είναι ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Αθηνών.
Ορίστε, κύριε Γείτονα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε τα άρθρα
του νοµοσχεδίου για την αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη
του ΟΣΕ και γενικότερα των σιδηροδροµικών µεταφορών.
Κλείνει σήµερα η συζήτηση και πιστεύω ότι και απ’ αυτήν τη
συζήτηση στην Ολοµέλεια προέκυψε ως κοινός τόπος η ανάγκη
να προχωρήσουµε στις αλλαγές, ώστε να «µη χάσουµε και το
τρένο» –για να το πω έτσι συνοπτικά- του αύριο.
Είναι πραγµατικά αδήριτη ανάγκη για λόγους και αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς, για λόγους –αν θέλετε- συµµετοχής
µας στον καταµερισµό των σιδηροδροµικών µεταφορών στο επίπεδο της Ευρώπης.
Έρχοµαι τώρα στις επιµέρους ρυθµίσεις. Πραγµατικά, κανείς
από τους κυρίους συναδέλφους δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι
κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην επιτροπή, µε τη
διπλή ανάγνωση και την ακρόαση των φορέων, έγινε απ’ όλους
µια εργώδης και συστηµατική προσπάθεια από τη µια µεριά να
βελτιωθούν οι διατάξεις και από την άλλη να αποσαφηνισθούν
ορισµένα ζητήµατα, που ενδεχοµένως είχαν δηµιουργήσει σχετική σύγχυση και θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε παρερµηνείες.
Οφείλω να οµολογήσω το «ευήκοον ους» που υπήρχε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ως προς αυτό.
Να πω ένα παράδειγµα. Έγινε πολλή συζήτηση –γιατί πραγµατικά επεξεργαστήκαµε τα άρθρα στην επιτροπή σχεδόν ένα
προς ένα- επί παραδείγµατι, για την κατηγοριοποίηση του δικτύου της σιδηροδροµικής υποδοµής. Υπήρξαν φόβοι ότι µπορεί
µελλοντικά να χαθούν «προσωρινά ανενεργοί» δίαυλοι.
∆όθηκαν οι διευκρινίσεις για το τι σηµαίνει αυτή η κατηγοριοποίηση, τι σηµαίνει προσωρινά ανενεργός δίαυλος και ότι δεν
σχετίζεται µε κατάργηση µιας γραµµής. Έτσι ώστε να είµαστε
σίγουροι. Πιστεύω ότι υπάρχει «ασφάλεια» των ρυθµίσεων µε τις
διευκρινίσεις που δόθηκαν και τις δεσµεύσεις από πλευράς
Υπουργείου.
Υπενθυµίζω, επίσης, ορισµένες αλλαγές προς θετική κατεύθυνση που έγιναν ακόµα και χθες. Όπως για παράδειγµα, στο
άρθρο 10 –εγώ θεωρώ σηµαντικό το ότι διατηρήθηκε τελικά ο
προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις συµβάσεις,
αναφέροµαι στις διεταιρικές συµβάσεις. Επίσης, στο άρθρο 16
και στο άρθρο 18, µε τη θέσπιση κριτηρίων επιλογής των προς
µεταφορά ή προς µετάθεση εργαζοµένων και το άρθρο 17 µε τη
διαγραφή του χαρακτήρα του «αµάχητου», όσον αφορά το τεκµήριο αποδοχής, καθώς και άλλες βελτιώσεις.
Υπάρχει περιθώριο, ακόµα και τελευταία ώρα, κύριε Υπουργέ,
περαιτέρω βελτιώσεων; Ενδεχοµένως, να υπάρχει και να το εξαντλήσουµε. Γι’ αυτό εγώ θα επανέλθω σε ορισµένες επισηµάνσεις, τουλάχιστον ως προς τις απαιτούµενες διευκρινίσεις. Γιατί
το λέω αυτό; ∆ιότι το ζητούµενο είναι να προχωρήσουµε γρή-
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γορα. Έχουµε χάσει πάρα πολύ χρόνο, ιδιαίτερα ως προς το σιδηρόδροµο. Πολύ χρόνο. Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι να προχωρήσουµε γρήγορα στην εφαρµογή των ρυθµίσεων και να
προχωρήσουµε όσο γίνεται, κύριε Υπουργέ, µέσα σε κλίµα ηρεµίας και της µεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης.
Εγώ πιστεύω ότι σ’ αυτό πρέπει να δώσουµε την έµφαση, δηλαδή από εδώ και πέρα αυτό πρέπει να είναι κοινός τόπος και
των εργαζοµένων στον ΟΣΕ, των διοικήσεων των εταιρειών και
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Έτσι, επανέρχοµαι σε ορισµένα ζητήµατα –και θέλω να
ακούσω την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού- που θα διευκολύνουν τουλάχιστον την εφαρµογή του νοµοσχεδίου, έστω και
µε διαβεβαιώσεις εφόσον δεν προχωρήσει σε ορισµένες αλλαγές.
Τέτοια ζητήµατα αφορούν στο ρόλο του ΟΣΕ ως διαχειριστή
της υποδοµής. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλιστεί. Γιατί το
λέω αυτό; ∆ιότι υπάρχει η παράγραφος 4, στο άρθρο 1, όπου
ορίζει ότι ο ΟΣΕ µπορεί να συµµετέχει σε κοινοπραξίες ή εταιρείες και να εκχωρεί αρµοδιότητες ή δραστηριότητές του. ∆εν
πρέπει δηλαδή ο ΟΣΕ να χάσει τον κύριο ρόλο του διαχειριστή
µέσα από την εκχώρηση αυτής της αρµοδιότητας.
Είναι σωστή η παρατήρηση που έκανε ο Υπουργός στην Επιτροπή «τι θα γίνει αν έχουµε νέες γραµµές µε συµβάσεις παραχώρησης;». Συµφωνώ. Όµως, στις συµβάσεις παραχώρησης για
νέες γραµµές, µπορούµε να ρυθµίσουµε το θέµα διαφορετικά,
πραγµατικά. Ούτως ή άλλως, τέτοιες συµβάσεις παραχώρησης
θα κυρωθούν µε νόµο. Με τον κυρωτικό νόµο των συµβάσεων αν
χρειασθεί να κάνουµε συγκεκριµένα διαφορετική ρύθµιση.
Εγώ δεν θέλω να υπάρξει ένα παράθυρο που µπορεί χωρίς συζήτηση και διαβούλευση να εκχωρήσει ο ΟΣΕ το διαχειριστικό
ρόλο της υποδοµής. Αυτό θέλω. Ειπώθηκε ότι υπάρχει µία
πόρτα, αυτή της ιδιωτικοποίησης. Μου είπαν στην Επιτροπή ορισµένοι συνάδελφοι: «Τι ζητάς, ρε Γείτονα; Να κλείσουµε ένα παράθυρο, όταν υπάρχει η πόρτα της ιδιωτικοποίησης;».
Η πόρτα της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ είναι άλλο ζήτηµα. Και
δεν µπορεί να γίνει χωρίς δηµοσιότητα. Εγώ δεν θέλω στα µουλωχτά –να το πω έτσι- να χάσει ο ΟΣΕ το ρόλο του, ιδιαίτερα
όσον αφορά το υπάρχον βασικό δίκτυο. Αν πάµε σε συµβάσεις
παραχώρησης για νέες γραµµές, για το νέο δίκτυο, θα το δούµε
τότε, µε τους κυρωτικούς νόµους.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει σχέση, µε το άρθρο 12 και όπως
είπα και χθες, µε την ανάγκη να διασφαλιστεί επαρκής χρηµατοδότηση. Έτσι ώστε αυτό που λέµε «άγονες» γραµµές και αποµακρυσµένες περιοχές να εξυπηρετηθούν επιβατικά. Προβλέπεται στο άρθρο 12, η ανάθεση µε διαγωνισµούς των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας. Προβλέπονται 50 εκατοµµύρια να
διατεθούν ετησίως στα προσεχή τρία χρόνια 2011, 2012, 2013.
Από τους «φίλους του σιδηροδρόµου» εκφράστηκαν αµφιβολίες εάν αυτό, πραγµατικά, θα επαρκέσει ώστε να µην κόψουµε
κλάδους, όπως ειπώθηκε, του κορµού του τρένου, που τους χρειαζόµαστε.
Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τύχει της προσοχής του Υπουργείου. Είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα η επαρκής χρηµατοδότηση, διότι
αφού βάζουµε τον ΟΣΕ, το σιδηρόδροµο, στον ανταγωνισµό, θα
πρέπει να διασφαλίσουµε την εξυπηρέτηση των περιοχών αυτών
για κοινωνικούς και όχι µόνο λόγους.
Η τρίτη επισήµανση –και µε αυτήν τελειώνω- αφορά το άρθρο
19. Έχει σχέση µε την ειδική διαδικασία συλλογικής διαπραγµάτευσης, την κατ’ εξαίρεση ειδική διαδικασία. Σ’ αυτό αναφέρεται
η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και επισηµαίνει την ανάγκη τήρησης της αρχής της αναλογικότητας.
Θα ήθελα την τοποθέτηση της ηγεσίας του Υπουργείου πάνω
σ’ αυτό το θέµα. Εδώ υπάρχει και το θέµα της προθεσµίας που
ζητούν να αυξηθεί και µπορεί να αυξηθεί. Επίσης, σχετικό µε το
προσωπικό είναι και το θέµα που πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως από τον Υπουργό. Το ζήτηµα των τακτικών αποδοχών που
ελπίζω ο Υπουργός να το διευκρινίσει στην τοποθέτησή του.
Σε κάθε περίπτωση –και µε αυτό τελειώνω- όσον αφορά, κύριε
Υπουργέ, το προσωπικό και τους εσωτερικούς κανονισµούς, εγώ
λέω αυτό που είπα από την αρχή στην επιτροπή. Να έχουµε δικλίδες ασφαλείας στους εσωτερικούς κανονισµούς, έτσι ώστε
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να διαλυθεί κάθε ανησυχία και φόβος, αλλά και ενδεχόµενο –να
το πω έτσι- για τυχόν καταστρατήγηση θεµελιωδών εργασιακών
δικαιωµάτων που είµαι βέβαιος δεν είναι πρόθεση της Κυβέρνησης.
Πιστεύω ότι µε τις θετικές αλλαγές που έγιναν, τις αποσαφηνίσεις που υπήρξαν και τις νέες, ενδεχοµένως, διαβεβαιώσεις και
δηλώσεις του Υπουργού, µπορούµε να έχουµε τελικά ένα ικανοποιητικό επίπεδο βελτιώσεων. Ώστε να προχωρήσει αυτή η τριπλή παρέµβαση της οικονοµικής εξυγίανσης του ΟΣΕ, του
ανασχηµατισµού των εταιρειών και της νέας αρχιτεκτονικής
δοµής, καθώς και της εισαγωγής των σιδηροδροµικών µεταφορών στον ανταγωνισµό, να προχωρήσει γρήγορα και αποδοτικά.
Και για το καλό της εθνικής οικονοµίας και για τους ίδιους τους
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εργαζόµενους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γείτονα.
Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι το Σωµατείο Εργαζοµένων Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίησή της, καθώς και στην αθρόα είσοδο εργολάβων και τάσσεται υπέρ των προσλήψεων και της ανάπτυξης της ΕΑΒ.
Το ψήφισµα για την οικονοµία του χρόνου κατατίθεται στα
Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Το προαναφερθέν ψήφισµα έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει τώρα η κ.
Όλγα Ρενταρή-Τέντε, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Έβρου.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε να µιλάµε για
αναδιάρθρωση του ελληνικού σιδηροδρόµου, εάν δεν λάβουµε
πρώτα υπ’ όψιν µας και δεν δώσουµε τη δέουσα σηµασία στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Εκτός του ότι αποτελεί το πλέον ιστορικό συγκοινωνιακό µέσο
στη χώρα µας, είναι µέχρι και σήµερα το πιο φιλικό προς το περιβάλλον και το πιο φθηνό µεταφορικό µέσο. Εποµένως, η απαξίωση ή αν θέλετε η υποβάθµισή του τα τελευταία χρόνια,
αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια.
Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι σήµερα οι προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση γίνονται σαφώς µε γνώµονα την αναστροφή αυτής της κατάστασης και ότι το έργο της σωτηρίας του
σιδηροδρόµου είναι τιτάνιο και το κόστος µεγάλο.
Το εθνικό στοίχηµα, το οποίο καλούµαστε να κερδίσουµε είναι
διπλό, αφ’ ενός να µείνει όρθιος ο σιδηρόδροµος –κάτι που απαιτεί να µειωθούν τα ελλείµµατα που παράγει- και αφ’ ετέρου να
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη βιώσιµη ανάπτυξή του
τα επόµενα χρόνια.
Το κτίσιµο, εάν θέλετε, ενός βιώσιµου σιδηροδρόµου δεν γίνεται µε το να λαµβάνει υπ’ όψιν µόνο οικονοµικά κριτήρια. Η
όποια προσπάθεια εξυγίανσης του οργανισµού δεν πρέπει να
είναι µονόπλευρη. Πέρα και πάνω από τις όποιες οικονοµικές παραµέτρους, χρειάζεται να λάβουµε υπ’ όψιν και τις κοινωνικές,
καθώς και τα εθνικά και ευρύτερα συµφέροντα που σχετίζονται
µε το σιδηρόδροµο.
Ειδικά για τα τελευταία, τα εθνικά συµφέροντα, δεν πρέπει να
ξεχνάµε ότι εάν θέλουµε να είµαστε, πράγµατι, ανταγωνιστικοί
ως χώρα, οφείλουµε να διασφαλίσουµε και να αναπτύξουµε περαιτέρω το διαµετακοµιστικό έργο, το οποίο επιτελεί ο σιδηρόδροµος και να µην το απεµπολήσουµε. Άλλωστε, αν το απεµπολήσουµε, κάποιοι άλλοι θα τρέξουν να αναπληρώσουν το κενό
τόσο σε επιβατηγό έργο όσο και σε ανεφοδιασµό των αγορών
µε εµπορεύµατα.
Η εθνική και κοινωνική αποστολή του σιδηροδρόµου είναι ιδιαίτερα εµφανής στη βόρεια Ελλάδα µε τις διασυνδέσεις µε τα
γειτονικά κράτη. Επιτυγχάνει σηµαντικά γεωστρατηγικά πλεονεκτήµατα προς όφελος και της εθνικής οικονοµίας.
Ειδικότερα, ο Νοµός Έβρου αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί τη µόνη χερσαία σύνδεση µε την Τουρκία και τη Βουλγαρία.
Ο σιδηρόδροµος ήταν και είναι µία σηµαντική πηγή απασχόλησης πολλών ανθρώπων και βοηθά έτσι στη διατήρηση του πληθυσµού στην ακριτική αυτή περιοχή.
∆υστυχώς, µε τις ενέργειες και τις παραλείψεις της προηγούµενης κυβέρνησης ο σιδηρόδροµος οδηγήθηκε στην υποβάθµιση αυτής της αποστολής. Και τούτο είναι εµφανές σε κάθε
κάτοικο του Έβρου, τον αποµακρυσµένο από τα αστικά κέντρα,
το φτωχό, τον ηλικιωµένο, τον άνεργο, ο οποίος βλέπει µε ανησυχία την περικοπή των δροµολογίων, καθώς και την κατάργηση
δροµολογίων από και προς τη Βουλγαρία.
Και δεν φτάνει µόνο αυτό, δεν φτάνουν µόνο οι καταργήσεις
των δροµολογίων, δεν έγινε τα τελευταία χρόνια καµµία σιδηροδροµική επένδυση στο δίκτυο ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ξοδέψαµε τεράστια ποσά για την Εγνατία, αλλά παραλείψαµε να κάνουµε ένα πολύ µεγάλο έργο, µία παράλληλη σιδηροδροµική Εγνατία που θα συνδέει τον Έβρο µε την Ηγουµενίτσα. Φανταστείτε πόσο κέρδος θα είχαµε, εάν όλα αυτά τα
φορτηγά τα οποία διασχίζουν αποκλειστικά την Εγνατία και προέρχονται από τη Βουλγαρία και την Τουρκία, τα φορτώναµε στο
σιδηρόδροµο που θα τα µετέφερε από τον Έβρο ως την Ηγουµενίτσα και τι καλό θα κάναµε στο περιβάλλον µας.
Επίσης, οι κάτοικοι φοβούνται ότι η προηγούµενη κυβέρνηση
θεώρησε πιο σηµαντικό από στρατηγικής άποψης κέντρο για τη
διαβαλκανική ανάπτυξη του ΟΣΕ µόνο τον Προµαχώνα Σερρών,
αγνοώντας την προοπτική της αγοράς της Τουρκίας των εβδοµήντα πέντε εκατοµµυρίων κατοίκων, τη δυναµική αξιοποίηση
της διασυνοριακότητας του νοµού µε τη Βουλγαρία και τη µετατροπή του ακριτικού νοµού σε ένα εναλλακτικό ανταγωνιστικό
κέντρο τόσο για την Τουρκία, όσο και για τη Βουλγαρία.
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Κύριε Υπουργέ, το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ένα λιµάνι που θα συνδέει σιδηροδροµικά την
Αλεξανδρούπολη µε το Μπουργκάς και τη Βάρνα, γιατί έτσι θα
µετατραπεί από λιµάνι του Αιγαίου, σε λιµάνι της Μαύρης Θάλασσας. ∆ιότι αυτήν τη στιγµή οι Τούρκοι κερδίζουν άπειρα χρήµατα, γιατί η µόνη δίοδος προς τη Μαύρη Θάλασσα είναι τα
στενά των ∆αρδανελλίων. Σκεφτείτε το. ∆εν στοιχίζει πολλά χρήµατα. Πιστεύουµε ότι η απόσβεση θα γίνει σε χρόνο ρεκόρ και θα
δηµιουργήσει το ελάχιστο τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας σε
ένα νοµό που συρρικνώνεται πληθυσµιακά.
Θεωρώ, επίσης, σηµαντικό σε οποιαδήποτε απόφαση εξορθολογισµού του οργανισµού να ληφθούν υπ’ όψιν, κύριε Υπουργέ, και άλλα εθνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
µε γνώµονα την ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων του κοινωνικού συνόλου, ειδικά σε ακριτικές περιοχές, όπως ο Έβρος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να κλείσω
αφού αναφερθώ σε τρία ειδικότερα ζητήµατα, τα οποία ανακύπτουν από το νοµοσχέδιο που συζητάµε.
Πρώτον –και ας ακούσει και ο κ. Παπαδηµούλης- αναφορικά
µε το άρθρο 19 και την καταγγελία των εκλογικών συµβάσεων.
Θέλω να πιστεύω, κύριε Υπουργέ, µε όλο το κατακερµατισµένο
σοσιαλιστικό αίσθηµα ότι η καταγγελία των συλλογικών συµβάσεων θα γίνει µε γνώµονα την εξασφάλιση των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στον ΟΣΕ µέσα από εξαντλητικό διάλογο µε τους
φορείς, µε τους εργαζόµενους στον ΟΣΕ. Και ταυτόχρονα, θα
πρέπει να επιτευχθεί ο εξορθολογισµός των παρωχηµένων κανονισµών και διαδικασιών του 26 ακόµη της λειτουργίας του οργανισµού.
Θα ήθελα, πριν περάσω στο δεύτερο σηµείο να πω ότι σε κάθε
περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να εγγυηθούµε ένα ελάχιστο αίσθηµα ασφαλείας στους εργαζόµενους.
Το δεύτερο θολό τοπίο, το οποίο προκαλεί πίκρα και σύγχυση
στους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι συµπαραστάτες
αυτής της Κυβέρνησης ακόµη και στις δύσκολες αυτές στιγµές
του µνηµονίου και της κρίσης που περνάει η χώρα µας, είναι
αυτό που αφορά –νοµίζω- το άρθρο 16, την υποχρεωτική µεταφορά προσωπικού του ΟΣΕ προς άλλες υπηρεσίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όσον αφορά τη µεταφορά του προσωπικού οφείλουµε να µελετήσουµε την ορθότητα των κριτηρίων –δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε- και της διαδικασίας, µε γνώµονα πάντοτε τη διατήρηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης και το σεβασµό απέναντι στους εργαζόµενους του ΟΣΕ. ∆εν θέλουµε κανένας εργαζόµενος του ΟΣΕ να
φύγει µε σκυµµένο το κεφάλι, µετά από τριάντα και τριάντα τέσσερα χρόνια προσφοράς στον οργανισµό. Ας τους δώσουµε, επιτέλους, το δικαίωµα να επιλέξουν πού θέλουν να πάνε ή ας τους
κάνουµε µικρές διευκολύνσεις, σ’ αυτούς που κοντεύουν να
βγουν στη σύνταξη. Το κόστος δεν θα ξεπεράσει τα 10 εκατοµµύρια, αν τους δώσεις δύο χρόνια να εξαγοράσουν το στρατό
τους. Άλλωστε, αν υποχρεωτικά τους πας σ’ ένα πόστο και τεχνογνωσία χάνεις, γιατί αυτοί είναι οι πιο έµπειροι και δυσαρεστηµένους τους έχεις και δεν θα προσφέρουν τίποτα στο
δηµόσιο.
Ως προς τις τακτικές αποδοχές, πρέπει οπωσδήποτε να συµπεριληφθεί ο βασικός µισθός, το οικογενειακό επίδοµα, το χρονοεπίδοµα, το επίδοµα θέσης και το επίδοµα εκπαίδευσης.
Τέλος, και επιµένω σ’ αυτό για να φύγει και η πίκρα από τους
ανθρώπους που εργάζονται ότι είναι παραγκωνισµένοι, θα πρέπει να υπάρξει ικανός χρόνος διαβούλευσης µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς. Μόνο µέσα από µία ειλικρινή διαδικασία
διαβούλευσης είναι εφικτό να βρεθούν δίκαιες και συναινετικές
λύσεις για ένα βιώσιµο και ανταγωνιστικό εθνικό σιδηρόδροµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ρενταρή-Τέντε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Β’ Αθηνών κ. Σοφία Σακοράφα.
Ορίστε, κ. Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τοποθέτησή µου επί της
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αρχής προσπάθησα να κάνω σαφές ότι το κράτος είναι υποχρεωµένο να διατηρεί υπό τον έλεγχό του υπηρεσίες και υποδοµές
που αφορούν στο σύνολο του ελληνικού λαού και συναποτελούν
την εθνική µας περιουσία και τον εθνικό µας πλούτο, σε αντίθεση
µε την πολιτική φιλοσοφία που προβάλλει το νοµοσχέδιο. Και
αυτό γίνεται εντονότερα σαφές, αν το πάρουµε άρθρο-άρθρο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Ξεκινώ από τα άρθρα που αναφέρονται στον τρόπο διαχείρισης της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. Εκτός του ότι
το ίδιο το κράτος είναι υπεύθυνο για το µέγιστο των συσσωρευµένων χρεών του ΟΣΕ, γεγονός που αποδέχονται οι πάντες, έρχεται αυτό το κράτος και µε µία υπογραφή οικειοποιείται την
περιουσία του ΟΣΕ, υποστηρίζοντας ότι έτσι ρυθµίζει και εξοφλεί το συσσωρευµένο χρέος του. Κι αυτό γίνεται χωρίς σαφή
περιγραφή και οικονοµική αποτίµηση, τόσο των περιουσιακών
στοιχείων του ΟΣΕ, όσο και των υποχρεώσεων και απαιτήσεων
του ΟΣΕ έναντι τρίτων, συµπεριλαµβανοµένου και του δηµοσίου,
διαδικασία που µε απόλυτη διαφάνεια θα αποτύπωνε την τελική
οικονοµική θέση του ΟΣΕ, τις υποχρεώσεις του και πόση και ποια
από την ακίνητη περιουσία, έναντι αυτών, θα έπρεπε να µεταβιβαστεί στο δηµόσιο.
Αντίθετα, εσείς νοµοθετείτε µε διαδικασία θολή, στο περίπου,
που δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για αυθαιρεσίες και ο συνδυασµός των τριών παραπάνω ανοίγει το δρόµο για να συνεχιστεί το «πάρτι» σε βάρος του δηµοσίου. Αυτός ο συνδυασµός,
κύριε Υπουργέ, δείχνει επικίνδυνος για το µέλλον.
Ένα δεύτερο σηµείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι τα
άρθρα που αναφέρονται στα θέµατα προσωπικού, 15 έως 21.
Θεωρώ την επίκλησή σας ότι η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, µε όσα αυτή συνεπάγεται, είναι ο µόνος δρόµος για να
αντιµετωπίσετε πιθανές στρεβλώσεις που αφορούν στις αποδοχές των εργαζοµένων, επιδόµατα κ.λπ., είναι προσχηµατική.
Εφαρµόζετε στην πράξη περιρρέουσες απόψεις για σχέσεις εργασίας, που µέχρι σήµερα δεν είχε τολµήσει επίσηµα η Κυβέρνηση να πει ότι τις υιοθετεί.
Και µιας, όπως ανέφερα, το παρόν νοµοσχέδιο θεωρείται νοµοσχέδιο πιλότος και για τις άλλες ∆ΕΚΟ, δεν µου µένει καµµιά
αµφιβολία πια ότι αυτό αντανακλά την πολιτική που είστε αποφασισµένοι να εφαρµόσετε σε όλο το δηµόσιο τοµέα: κατάργηση συλλογικών συµβάσεων, απολύσεις µε ταυτόχρονη
κατάργηση οργανικών θέσεων κ.λπ..
Ειδικά στην περίπτωση του ΟΣΕ, αυτό γίνεται βίαια, αλλά και
απρογραµµάτιστα, χωρίς οργανόγραµµα, αυθαίρετα, χωρίς να
έχει γίνει διαχωρισµός σε κατηγορίες της εθνικής υποδοµής,
χωρίς να έχουν χαρακτηριστεί τα Υ∆Υ επιβατικά δροµολόγια,
χωρίς καµµία διασφάλιση των συνθηκών και των απαιτήσεων
ακόµη και εκείνων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόµου. Οι σιδηροδροµικοί µετατρέπονται από εργαζόµενοι υψηλής ειδίκευσης σε ανειδίκευτους εργάτες µε τραγικές µισθολογικές µειώσεις.
Πλήρης υπακοή και υποταγή στους επαχθείς, όπως τους ονόµασε χθες, ο κύριος Πρωθυπουργός, όρους του µνηµονίου. Και
το πιο επικίνδυνο είναι η προβολή του επιχειρήµατός σας ότι
προς το παρόν τουλάχιστον δεν απολύεται κανείς. Και λέω «επικίνδυνο» γιατί εµµέσως και εντέχνως καλλιεργεί την εκφοβιστική
άποψη, την οποία όλοι µεταξύ µας ψιθυρίζουµε, να λες πάλι καλά
που έχεις δουλειά. Ακριβώς η ίδια αντίληψη που διαπνέει και την
πρώτη επιχειρησιακή σύµβαση, που όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος προηγουµένως, υπογράφτηκε στον ιδιωτικό τοµέα
σπάζοντας τον κατώτατο µισθό της συλλογικής σύµβασης από
740 ευρώ σε 640 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, ο σιδηρόδροµος είναι το οικονοµικότερο,
ασφαλέστερο, λιγότερο ρυπογόνο, το πλέον αξιόπιστο µέσον
διακίνησης προσώπων, προϊόντων και αγαθών. Είναι το λιγότερο
ενεργοβόρο µέσο µεταφοράς, συµβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη.
Τίποτε από όλα αυτά δεν συνεκτιµάται στο σχέδιο νόµου, που
κατ’ ευφηµισµό φέρει τον τίτλο «αναδιάρθρωση, εξυγίανση και
ανάπτυξη του οµίλου». Με τον δικό σας προσδιορισµό για το παραµένον προσωπικό, προκύπτει ενεργό σιδηροδροµικό δίκτυο
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το 1/3 του σηµερινού. Κλείνετε τα 2/3 του σιδηροδροµικού δικτύου, αφήνετε τον κεντρικό άξονα και τις προαστιακές γραµµές, αφήνετε δηλαδή τα φιλέτα και ξεχνάτε την υπόλοιπη
Ελλάδα.
Και έτσι, για να κάνουµε και ένα µικρό µνηµόσυνο στην πράσινη ανάπτυξη µετά τον ακαριαίο θάνατο που θα επέλθει µε το
fasttrack, πόσο συµβατή είναι η κατάργηση του σιδηροδροµικού
δικτύου µε τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης; Έχετε µελέτη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της
διακοπής των γραµµών της Κοζάνης, της δυτικής Θεσσαλίας,
της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης; Φυσικά και δεν έχετε.
Και τι απαντάτε στην επιστολή του προέδρου µεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέτει το ζήτηµα νέτα σκέτα;
Η κατάργηση των σιδηροδροµικών γραµµών δεν συνάδει µε
τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, ο κ. Σίµσον θέτει πολύ ορθά και λογικά και ένα άλλο ζήτηµα: την ανάκτηση των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων σε
περίπτωση παράβασης των όρων που τις διέπουν, που είναι η
κατασκευή των γραµµών που θα καταργηθούν.
Αναφέρθηκα επί της αρχής, αλλά και σήµερα, στη συνταγµατική υποχρέωση του κράτους, όσον αφορά τουλάχιστον σε αυτό
που συζητάµε σήµερα, στις µεταφορές. Θέλω να επισηµάνω δύο
σηµεία που αφορούν στη συρρίκνωση του δικτύου. ∆ύο σηµεία
πολιτικής αντίληψης πια.
Εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, είπατε χθες επί λέξη ότι είναι
κοινωνικά ανάλγητη πολιτική να επιβαρύνονται πολίτες για ένα
µέσο που πηγαίνει σε σηµεία, τα οποία εκείνοι δεν χρησιµοποιούν, εξυπηρετούν ελάχιστους και κοστίζουν πολύ ακριβά και ότι
η προστατευτική πολιτική είναι απαράδεκτη.
Λυπάµαι, κύριε Υπουργέ, που είµαι υποχρεωµένη να απαντήσω
ότι απαράδεκτη είναι η θέση που εκφράσατε. Ο Έλληνας φορολογούµενος έχει πλήρη συνείδηση της ανάγκης να πληρώνει το
κόστος επαφής και επικοινωνίας όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα
των λίγων, των ξεχασµένων στα ακριτικά νησιά, στην άγονη
γραµµή, στα ακριτικά χωριά των συνόρων, σε όλη την Ελλάδα
και µε όλους τους κατοίκους της. Ο Έλληνας φορολογούµενος
γνωρίζει, πιστεύει και έχει αποδείξει ότι είναι διατεθειµένος να
συµβάλλει σε αυτό που πρώτο το ΠΑΣΟΚ ονόµασε κοινωνικό κόστος. Γι’ αυτό απαιτεί από την Κυβέρνηση χρηστή διαχείριση
στην υπηρεσία αυτών των σκοπών. Αλίµονό µας εάν υιοθετήσουµε απόψεις που αφορούν στη διαχείριση µικροµάγαζων.
Εθνική υπερηφάνεια, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικό κράτος δεν είναι εµπορεύµατα για να κατεβαίνουν από το ράφι
επειδή κοστίζουν πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην οµιλία µου επί της αρχής
µίλησα όχι απλά για οδυνηρή ιδιωτικοποίηση, αλλά για κατοχή
επί των παραγωγικών δυνατοτήτων της πατρίδας µας. Τα άρθρα
ένα προς ένα αποδεικνύουν και την κατοχή επί των παραγωγικών δυνάµεων της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως την ανεξάρτητο Βουλευτή της Β’ Αθήνας κ. Σοφία Σακοράφα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Βουλευτής της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, χθες που συζητείτο το νοµοσχέδιο επί της
αρχής, έπρεπε να είµαι στις Βρυξέλλες. Όµως, θεώρησα υποχρέωσή µου, έστω και επί των άρθρων, να τοποθετηθώ, διότι διετέλεσα Υπουργός Μεταφορών επί δεκαπέντε µήνες και είχα
ασχοληθεί µε το θέµα του ΟΣΕ, είχα αναδείξει το πρόβληµα και
είχα ξεκινήσει την προσπάθεια εξυγίανσης µε ένα πρώτο σχέδιο
τον Αύγουστο του 2008.
Θέλω, µε βάση την εµπειρία µου και την ενασχόλησή µου µε το
θέµα, να σας πω πως, εάν η κυβερνητική Πλειοψηφία ήθελε να
είναι συνεπής µε τον εαυτό της και µε αυτά τα οποία διακήρυττε
προεκλογικά, κανονικά θα έπρεπε να καταψηφίσει το σηµερινό
σχέδιο νόµου, διότι είναι απολύτως αντίθετο µε όλη τη ρητορική
της, από το 2007, τουλάχιστον, που εγώ ανέλαβα Υπουργός,
µέχρι το 2009. Γι’ αυτό άλλωστε, επειδή το σχέδιο το δικό µας –
που τελικώς το αντιγράφει- ήταν αντίθετο µε τη ρητορική της πέ-
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ρυσι, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, τον Οκτώβριο
του 2009, το σταµάτησε.
Εµείς, για παράδειγµα, στο σχέδιό µας µιλούσαµε για χρήση
Σ∆ΙΤ, συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. Να σας θυµίσω τι
έλεγε το ΠΑΣΟΚ ως Αντιπολίτευση;
Ο κ. Σηφουνάκης σε συνέντευξη Τύπου για τον ΟΣΕ στις
31/7/2008 κατηγορούσε τη Νέα ∆ηµοκρατία ότι σχεδιάζει µέσω
Σ∆ΙΤ να εκχωρήσει σε ιδιώτες τα φιλέτα του οργανισµού.
Ο κ. Τσιόκας, που µου είναι απολύτως συµπαθής, έκανε τότε
έναν έντονο αντιπολιτευτικό αγώνα στη Βουλή. Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών την
1/10/2008 έλεγε για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
ΟΣΕ, ότι «πάνω από 6 δισεκατοµµύρια είναι τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕ, στα οποία θέλει να βάλει χέρι ο κύριος
Υπουργός» -εγώ δηλαδή τότε- «και η Νέα ∆ηµοκρατία, προκειµένου να τα εκποιήσει σε ηµετέρους». Τότε το καταγγέλλατε,
τώρα το υιοθετείτε.
Εµείς πρώτοι, επίσης, µιλήσαµε για τον εξορθολογισµό των
δροµολογίων. Να σας θυµίσω και πάλι τότε τι λέγατε;
Ο κ. Τσιόκας σε συνέντευξη τύπου στις 30/6/2009 έλεγε ότι η
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας στην ουσία εγκαταλείπει την
αναγέννηση του ελληνικού σιδηροδρόµου, ότι η Πελοπόννησος,
η Εγνατία, όλα αυτά τα κοµµάτια σε δροµολόγια µειώνονται,
αποµειώνονται έως και καταργούνται. Τότε το καταγγέλλατε,
τώρα το υιοθετείτε.
Εµείς, επίσης, στο σχέδιό µας πρώτοι µιλήσαµε και ξεκινήσαµε
να εφαρµόζουµε µία νέα τιµολογιακή πολιτική. Είχαµε βάλει τον
Αύγουστο του 2009 – ο κ. Στυλιανίδης- την πρώτη αύξηση στα εισιτήρια. Να σας θυµίσω τι λέγατε εσείς ως αντιπολίτευση;
Ο κ. Σηφουνάκης, τοµεάρχης τότε του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξη
Τύπου στις 30/6/2009 –στην ίδια που ανέφερα προηγουµένωςκατηγορούσε την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι εν µέσω
οικονοµικής κρίσης αυξάνει τα εισιτήρια του σιδηροδρόµου µε
διαδικασίες εξπρές.
Τώρα όλα αυτά ξεχάστηκαν και ο κ. Τσιόκας, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου σήµερα, δηλώνει ξεκάθαρα σε τηλεοπτικό κανάλι στις 22/6/2010: «το εισιτήριο µε τον σιδηρόδροµο
είναι έγκληµα, 30% του ΚΤΕΛ και είναι προφανές ότι δεν µπορεί
να είναι τόσο χαµηλό».
Αυτά λέγαµε και εµείς, αυτά λέγαµε για τα εισιτήρια, αυτά λέγαµε για τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αυτά λέγαµε για τον εξορθολογισµό των δροµολογίων. Τότε ήµασταν
ανάλγητοι και νεοφιλελεύθεροι. Τώρα προσχωρείτε στην πολιτική µας.
Καλώς ήρθατε στο κλαµπ των νεοφιλελευθέρων!
Εν πάση περιπτώσει, την ίδια λογική είχε το δικό µας σχέδιο
και µε µία σειρά από άλλα ζητήµατα, όπως ήταν οι συγχωνεύσεις
των εταιρειών, η χρησιµοποίηση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό
τοµέα, η δηµιουργία ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής κ.ο.κ..
Ας µη γελιόµαστε, οι Έλληνες πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι
κρατήσατε τους ίδιους συµβούλους που είχαµε και εµείς και παρουσιάσατε το σχέδιό µας ελαφρά παραλλαγµένο, µε κάποιες
πράσινες κορδέλες, για να πείσετε ότι είναι καλύτερο από το δικό
µας και διαφορετικό δήθεν από το δικό µας.
Για εµάς πολύ καλά κάνατε που υιοθετήσατε τις βασικές
αρχές του σχεδίου µας και γι’ αυτό, άλλωστε, το ψηφίσαµε επί
της αρχής και ψηφίζουµε και αρκετά άρθρα. ∆εν κάνατε όµως
καθόλου καλά που το καταγγέλλατε υποκριτικά παλαιότερα ως
ανάλγητο και ακόµα χειρότερα κάνατε που το σταµατήσατε πέρυσι για να το ξεκινήσετε µετά από έναν ολόκληρο χρόνο, χάνοντας όχι µόνο χρόνο, αλλά και χρήµατα, χρήµατα των Ελλήνων
φορολογουµένων.
Εν πάση περιπτώσει, στην αντιγραφή σας ξέφυγαν ορισµένα
σηµαντικά σηµεία, τα οποία οφείλουµε να αναδείξουµε. Υπήρχαν κάποια ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας. ∆εν θα αναφερθώ
σε αυτά, γιατί, προς τιµήν του, ο Υπουργός τα αντιµετώπισε.
Υπάρχουν κάποια ζητήµατα που εθίγησαν και από τον εισηγητή
µας, τον κ. Καλαφάτη, και από άλλους οµιλητές σε σχέση µε την
αίρεση που υπάρχει σε πολλές διατάξεις της εγκρίσεως από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νοµίζουµε ότι έπρεπε να συνεννοηθείτε
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πολύ νωρίτερα γι’ αυτά τα ζητήµατα, για να µην υπάρχει η αβεβαιότητα. Επίσης, θεωρούµε ότι πολλά θέµατα παραπέµπονται
σε µελλοντικές αποφάσεις της εταιρείας. Υπάρχουν επίσης τα
ζητήµατα της διαφάνειας, στα οποία θα προτιµούσα να υπάρχει
µια πιο έντονη αναφορά στο νοµοσχέδιο. Αρκετές υποθέσεις σε
σχέση µε το ζήτηµα αυτό µας έχουν απασχολήσει. Στο δικό µας
σχέδιο οι προβλέψεις ήταν πιο ξεκάθαρες. Και θέλω να υπενθυµίσω ότι, ως προς το ζήτηµα αυτό, εγώ ο ίδιος προσωπικά είχα
στείλει µια υπόθεση στον εισαγγελέα και µια άλλη στο Σ∆ΟΕ.
Όσον αφορά τους εργαζοµένους, αντιλαµβανόµαστε φυσικά
την ανάγκη για συγκράτηση της µισθολογικής δαπάνης. Έχω µιλήσει πολλές φορές γι’ αυτό το θέµα και δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα ίδια. Ωστόσο, οι ρυθµίσεις για το συγκεκριµένο
ζήτηµα πρέπει να είναι σαφείς, χωρίς να δηµιουργούν «γκρίζες
ζώνες» για παρερµηνείες και αδικίες. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί
κάθε δυνατότητα για λύσεις που µπορεί να ελαφρύνουν τον οργανισµό από το βάρος της µισθοδοσίας εργαζοµένων που είναι
κοντά στη συνταξιοδότηση, χωρίς να επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταµεία. Θα πρέπει επίσης οι ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους να µην αφήνουν το περιθώριο για αυθαιρεσίες εκ µέρους
της διοίκησης σε σχέση µε την κοµµατική τους ένταξη. Και θέλω
να το υπογραµµίσω αυτό. Τέτοιου είδους αυθαιρεσίες θα υπονοµεύσουν την όλη προσπάθεια εξυγίανσης.
Τέλος, έχω µια ακόµα ένσταση σε σχέση µε την «ΕΡΓΟΣΕ».
Εµείς στο νοµοσχέδιο που είχαµε περάσει τον Οκτώβριο του
2008 είχαµε επιχειρήσει να αναδείξουµε την «ΕΡΓΟΣΕ» ως το βασικό κύτταρο εξυγίανσης του οργανισµού, ακριβώς επειδή είναι
το πιο υγιές κοµµάτι του οργανισµού µε καλύτερη τεχνογνωσία
και άλλη κουλτούρα διοίκησης σε σχέση µε τα υπόλοιπα κοµµάτια. Είναι κρίµα ότι καταργείτε αυτές τις διατάξεις και δεν το λέω
κοµµατικά, το λέω διότι -πολύ φοβούµαι- θα το βρείτε µπροστά
σας. Εάν επιχειρήσετε να εξυγιάνετε τον ΟΣΕ µε τις κλασικές µεθόδους χωρίς να χρησιµοποιήσετε ένα υγιές όχηµα, όπως είναι
η «ΕΡΓΟΣΕ», νοµίζω ότι σε ένα χρόνο από σήµερα, σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα εν πάση περιπτώσει, θα φέρνετε τροπολογίες
για να διορθώσετε την κατάσταση, διότι η κατάσταση δεν θα
προχωρήσει, δεν θα έχετε την εξυγίανση που επιθυµείτε.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να κρατήσω τη θετική πλευρά,
να πω πως, ακριβώς επειδή αφιέρωσα ώρες στο γραφείο µου γι’
αυτόν τον οργανισµό, χαίροµαι που η προσπάθεια, έστω και µετά
τη διακοπή για ένα χρόνο, συνεχίζεται και εύχοµαι πραγµατικά
από την καρδιά µου η προσπάθεια αυτή να πετύχει. Εµείς θα είµαστε δίπλα σας, όπως είµαστε δίπλα σας σε κάθε προσπάθεια
που κάνετε και πιστεύουµε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Εσείς
όµως πρέπει να αποφασίσετε να κυβερνήσετε, να εγκαταλείψετε
τη λογική των εκβιασµών, να εγκαταλείψετε τη λογική µε την
οποία πολιτεύεστε, να ενσπείρετε δηλαδή το φόβο, και να αποφασίσετε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Εµείς από την
πλευρά µας κάνουµε και θα κάνουµε πατριωτική αντιπολίτευση.
Εσείς όµως φέρετε το βάρος ώστε η χώρα αυτήν την κρίσιµη
ώρα να προχωρήσει µπροστά και να ξεπεράσει την κρίση. Πιστέψτε στον εαυτό σας, λοιπόν, πιστέψτε στον ελληνικό λαό.
Όλοι µαζί πρέπει να προσπαθήσουµε, αντί να προχωρείτε όπως
προχωρείτε µέχρι σήµερα µε τη λογική των εκβιασµών. Οι εκβιασµοί θα στραφούν εις βάρος σας και το µήνυµα, είτε το θέλετε
είτε δεν το θέλετε, θα το εισπράξετε στις αυτοδιοικητικές εκλογές στις 7 και στις 14 του Νοέµβρη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Ευστάθιος Κουτµερίδης, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Σερρών, ως οµιλητής επί των άρθρων για
οκτώ λεπτά επίσης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ: Αγαπητέ συνάδελφε, αφιερώσατε πολύ χρόνο στην τοποθέτησή σας να µας πείτε τι λέγαµε
και τι λέγατε εσείς στο παρελθόν. Αυτό όµως που έχει ιδιαίτερη
σηµασία είναι να µας πείτε τι κάνατε επί έξι χρόνια, αγαπητέ συνάδελφε. Μας παραδώσατε έναν ΟΣΕ σε χρεοκοπία και εµείς ξεκινάµε µε τόλµη την εξυγίανσή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για άλλη µία
µεγάλη θεσµική παρέµβαση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Στο πλαίσιο των µεγάλων αλλαγών και µε-
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ταρρυθµίσεων που προωθεί η Κυβέρνηση είναι και η διάσωση
και η εξυγίανση ενός σηµαντικού, αλλά ιδιαίτερα επιβαρυµένου
οικονοµικά οργανισµού, του ΟΣΕ. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο νοικοκυρέµατος της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας µας και αναµόρφωσης των
υπερχρεωµένων και χωρίς µέλλον οργανισµών µε αυξανόµενο
έλλειµµα και µειωµένη ανταγωνιστική δύναµη. Ο ΟΣΕ είναι ένα
ακόµη παράδειγµα, ένα ακόµη θύµα της κακοδιαχείρισης, της
κακοδιοίκησης, της αδιαφάνειας, της αλόγιστης σπατάλης µε
σκανδαλώδη χρέη και παροιµιώδη διαχείριση. Με πολιτική υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων προχωρά στη λήψη
αναγκαίων µέτρων, προκειµένου να ανακόψουµε την εκτροχιασµένη πορεία του σιδηροδροµικού συστήµατος της χώρας µας.
Κύριοι Υπουργοί, είναι πραγµατικά σηµαντικό που στη θητεία
σας στο Υπουργείο πραγµατοποιούνται αυτές οι µεγάλες αλλαγές και οι µεταρρυθµίσεις. Όλοι συµφωνούµε ότι η επιχείρηση
διάσωσης του ΟΣΕ θα έπρεπε να είχε ήδη δροµολογηθεί, θα
έπρεπε να είχε ήδη ξεκινήσει. Όλοι αναγνωρίζουµε ότι πρέπει να
αποδοθούν ευθύνες στις πολιτικές της ολιγωρίας, της αδράνειας, της εθελοτυφλίας απέναντι στα συσσωρευµένα προβλήµατα του ΟΣΕ. Όλοι συµφωνούµε πως αυτή η κατάσταση της
κατάρρευσης και της απαξίωσης του ΟΣΕ πρέπει να αλλάξει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς όµως δεν µπορεί να αµφισβητήσει και να αρνηθεί ότι η σηµερινή Κυβέρνηση µε σχέδιο
και όραµα, χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος, χωρίς να καταφεύγει σε επικοινωνιακά τεχνάσµατα, αλλά µε αποφασιστικά
βήµατα και τόλµη κλείνει τις πληγές που εδώ και χρόνια δηµιούργησαν τεράστια προβλήµατα, που συνέργησαν στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κρίση στη χώρα µας. Προχωρούµε,
λοιπόν, σε µεγάλες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που καθυστέρησαν πολλά χρόνια.
Με το παρόν νοµοσχέδιο ανοίγουµε το φάκελο του ΟΣΕ και
προχωρούµε στην αναγκαία και αυτονόητη εξυγίανσή του, µε
στόχο την οικονοµική βιωσιµότητα και τη λειτουργική αναβάθµιση προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Πρόκειται, πραγµατικά,
για µία αυτονόητη και αναγκαία παρέµβαση που αποτρέπει την
κατάρρευση του οργανισµού και στοχεύει στην αναβάθµισή του.
Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι και αδιάψευστοι κριτές του αποτυχηµένου µοντέλου διοίκησης και λειτουργίας που υπάρχει σήµερα
στον ΟΣΕ. Έχουµε πάνω από 10 δισεκατοµµύρια ευρώ συσσωρευµένα χρέη και πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ είναι το έλλειµµα που παράγει ετησίως µε την υπάρχουσα µορφή και τη
λειτουργία του.
Η Κυβέρνηση απέναντι σε αυτό το οικονοµικό αδιέξοδο του
ΟΣΕ παίρνει άµεσα αποτελεσµατικά µέτρα. Προχωρούµε στην
οικονοµική εξυγίανσή του µε την ανάληψη από το δηµόσιο όλων
των υποχρεώσεών του προς τρίτους και µε την αντιστάθµιση τον
έλεγχο της ακίνητης περιουσίας του, η οποία ανέρχεται περίπου
σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Είναι πολιτικά ορθό και κοινωνικά
αναγκαίο να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα ενός δηµόσιου οργανισµού, αλλά και να σταµατήσουµε να κουκουλώνουµε και να
συντηρούµε κρυφά ελλείµµατα και µαύρες τρύπες.
∆ιασφαλίζουµε το εργασιακό µέλλον του προσωπικού και διατηρούµε σταθερές τις τακτικές απολαβές του, βάζοντας τέλος
στις πρόσθετες αµοιβές και τις ανεξέλεγκτες υπερωρίες που
φούσκωναν σκανδαλωδώς τη µισθοδοσία του. Οι αλλαγές στο
προσωπικό δεν αφορούν απολύσεις, αλλά µετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού σε φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχουν
ανάγκες, ενώ όσοι έχουν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης
µπορούν να αποχωρήσουν.
∆ιατηρούµε τη λειτουργία βιώσιµων επιβατικών δροµολογίων,
ενώ για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης δροµολογίων υπό καθεστώς επιδότησης 50 εκατοµµυρίων ευρώ για
τα δροµολόγια στις άγονες γραµµές. Η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» αποκτά µετοχική σύνθεση, ενώ µε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία θα οριστεί ιδιώτης επενδυτής ο οποίος θα αναλάβει το management
της εταιρίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί
ένα ολοκληρωµένο, αξιόπιστο και πλήρες σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ, µε όρους διαφάνειας, αξιοπιστίας και χρηστής δια-

965

χείρισης που θα εγγυηθούν παράλληλα την αναπτυξιακή πορεία
του σιδηροδροµικού συστήµατος στη χώρα µας.
Ήρθε η ώρα να κλείσουµε οριστικά το κεφάλαιο του αλόγιστου δανεισµού, της κακοδιαχείρισης, των προκλητικών συµβάσεων, το κεφάλαιο της στασιµότητας και να βάλουµε τέλος στην
πολυετή απαξίωση του ΟΣΕ, να µεταβούµε σ’ ένα σύγχρονο,
υγιές και ανταγωνιστικό µοντέλο λειτουργίας των µέσων µαζικής
µεταφοράς. Μία σύγχρονη χώρα πρέπει να έχει σύγχρονες µαζικές µεταφορές που να εξυπηρετούν τον πολίτη.
Προχωρούµε σ’ όλες τις αναγκαίες και αυτονόητες αλλαγές
και µεταρρυθµίσεις. ∆ίνουµε, πραγµατικά, τη µάχη να πραγµατοποιήσουµε τα αυτονόητα και τα αυτοδίκαια. Μετά τη φορολογική µεταρρύθµιση, την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, την
αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση, το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, προχωρούµε και στη σωτηρία και την εξυγίανση του
ΟΣΕ.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια να κατανοήσουµε τα αυτονόητα, σ’
αυτόν τον αγώνα να διεκδικήσουµε τα αυτοδίκαια, αντίπαλός µας
είναι µόνο το φαύλο και διεφθαρµένο παρελθόν. Σ’ αυτήν τη
µάχη µε τα αυτονόητα έχουµε µαζί µας όλες τις υγιείς πολιτικές
δυνάµεις, έχουµε µαζί µας όλους τους σκεπτόµενους πολίτες,
όλους αυτούς που θέλουν η Ελλάδα ν’ αλλάξει, να γίνει µία χώρα
σύγχρονη, ανταγωνιστική, µε ανάπτυξη και ευηµερία για όλους
τους Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι, πραγµατικά, ώρες πολιτικής ευθύνης και για τους πολιτικούς και για τους πολίτες. Πρέπει να αποδείξουµε ότι µπορούµε να αναλάβουµε τις ευθύνες
µας. Πρέπει να αποδείξουµε πως και θέλουµε και πρέπει να συνεχίσουµε το δρόµο της εξυγίανσης και του νοικοκυρέµατος. Η
Ελλάδα δεν µπορεί να γυρίσει πίσω. Προχωρούµε µπροστά στο
δρόµο των αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων. Θα τα καταφέρουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ το στεντόρειο κ. Κουτµερίδη από τις Σέρρες.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του Ν. Πέλλης κ. Θεοδωρίδης.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο για τον ΟΣΕ είναι για µένα αφορµή να εκφράσω
κάποιες πολιτικές σκέψεις, γιατί η κατάσταση, η εξέλιξη και η λειτουργία αυτού του οργανισµού αντανακλά τη λειτουργία του πολιτικοοικονοµικού συστήµατος στη χώρα. Η σηµερινή κατάσταση
του ΟΣΕ δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποτύπωση της σύνθεσης
και της λειτουργίας του πολιτικοοικονοµικού συστήµατος εξουσίας στην Ελλάδα.
Η πολιτική εξουσία στην Ελλάδα ανέθεσε, µε µεγάλα περιθώρια αυτονοµίας, τη διαχείριση τέτοιων ∆ΕΚΟ και τέτοιων οργανισµών στις συντεχνίες που ανέλαβαν αυτόν το ρόλο στη χώρα
µας. Κατά κάποιο τρόπο η ιστορία του ΟΣΕ, των ελληνικών σιδηροδρόµων είναι η ιστορία της οικονοµικής εξέλιξης της χώρας
µας. Η καχεκτική κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόµων αντανακλά την καχεξία της ελληνικής οικονοµίας.
Όλα τα τρένα στο σύγχρονο καπιταλιστικό κόσµο αναπτύχθηκαν εξαιτίας της πίεσης που ένιωθαν από το παραγωγικό σύστηµα και τις ανάγκες µεταφοράς µεγάλου όγκου προϊόντων. Η
χώρα µας έµεινε στην εποχή των φορτηγών. Είναι η χώρα της
µεταφοράς µε τα φορτηγά. Στον ΟΣΕ διαµορφώθηκε µια ιδιότυπη ιδιωτικοδηµόσια οικονοµία, κατά το όφελος συντεχνιακή,
κατά το κόστος δηµόσια. Αυτό ήταν ο ΟΣΕ.
Είδα ένα φυλλάδιο, που έπεσε στα χέρια µου, από το συνδικάτο του ΟΣΕ. Έγραφε στο εξώφυλλο: «Μπορείτε να φανταστείτε την Ελλάδα χωρίς τρένο;». Μα η Ελλάδα ζει χωρίς το
τρένο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. ∆εν χρειάζεται καµµία φαντασία για να το δούµε αυτό. Η Ελλάδα ζει χωρίς το σιδηρόδροµο.
Είναι σιδηρόδροµος αυτός ο οποίος συµµετέχει σε ποσοστά
1,8% στις συλλογικές µεταφορικές ανάγκες της χώρας; Είναι
αυτός σιδηρόδροµος που υπηρετεί εθνικές ανάγκες; Αυτός δεν
είναι σιδηρόδροµος της Ελλάδας. Μπορεί να είναι σιδηρόδροµος προς όφελος µίας συντεχνίας, αλλά δεν εξυπηρετεί τη χώρα.
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Είναι δυνατόν να έχει ένας οργανισµός α’ έσοδα και να έχει 3α’
λειτουργικά έξοδα; Για ποιον δουλεύει αυτός ο σιδηρόδροµος,
αυτός ο οργανισµός;
∆ιακατέχεται και από άλλες αντιφάσεις. Είναι δυνατόν να µιλούµε –και είναι πράγµατι έτσι- για πλεονάζον προσωπικό και να
έχουµε εκατοντάδες ώρες ανά εργαζόµενο υπερωριακή εργασία; Ξέχωρα από το κοµµάτι πως στο χώρο ανθίζει η διαφθορά.
∆εν είναι αυτό ιδιοµορφία. Αφορά πολλούς, σχεδόν το σύνολο
των ελληνικών οργανισµών και υπηρεσιών. ∆εν είναι ιδιοµορφία
του ΟΣΕ, αλλά εκεί παίρνει ευρηµατικές διαστάσεις.
Υπάρχουν και γεωπολιτικές αιτίες εξαιτίας των οποίων έµεινε
ο σιδηρόδροµος σ’ αυτήν την ιστορική καθυστέρηση, µοναδική
για ευρωπαϊκή χώρα. Τέτοιες είναι η αποµόνωση της χώρας σε
σχέση µε τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό κορµό, η µη σύνδεσή της µε
τα δυτικοευρωπαϊκά σιδηροδροµικά δίκτυα -αυτός είναι ένας
στόχος, αλλιώς τα λιµάνια µας, τα οποία τώρα αναπτύσσονται,
θα µείνουν τυφλά- και η σύνδεση της Ευρώπης µε τα ασιατικά
σιδηροδροµικά δίκτυα και τα κεντροευρωπαϊκά σιδηροδροµικά
δίκτυα.
Νοµίζω ότι αυτή είναι η πορεία για την εξέλιξη των σιδηροδρόµων αφού απαλλαγούν απ’ αυτήν την ιδιότυπη σχέση κατοχής, απ’ όλο αυτό το σύστηµα της διαπλεκόµενης πολιτικοσυντεχνιακής ηγεµονίας πάνω σ’ αυτούς τους οργανισµούς.
Τώρα, πραγµατικά, αρχίζει η νέα εποχή των σιδηροδρόµων.
Στην περιοχή µου το σιδηροδροµικό δίκτυο είναι αυτό που
έφτιαξε ο Τρικούπης, το 1870, που παρέκαµπτε το έλος των Γιαννιτσών. Από εκεί πηγαίνει ακόµα. Ελάχιστοι ανεβαίνουν στο
τρένο. Πώς να εξυπηρετηθείς απ’ αυτό το τρένο;
Πρέπει να δούµε το κεντρικό ζήτηµα που, κατά την άποψή µου
είναι η συµµετοχή και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ ένα
επενδυτικό σχέδιο ενσωµάτωσης των ελληνικών σιδηροδρόµων
µε το ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο και τη γέφυρα προς τις
ασιατικές χώρες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Ηλία Θεοδωρίδη.
Ο κ. Μιχαήλ Κατρίνης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τον πολύπαθο Νοµό Ηλείας. Εσείς µια χαρά φαίνεστε όµως.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο, για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς νοµίζω ότι η σηµερινή εικόνα της Βουλής, πραγµατικά, αδικεί αυτό το πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Και δεν το αδικεί µόνο γιατί ελάχιστοι
συνάδελφοι εχθές και σήµερα πήραν το λόγο για να επιχειρηµατολογήσουν, ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία, πάνω σε
αυτήν την πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση και αναδιάρθρωση που
επιχειρείται στον ΟΣΕ, αλλά κυρίως γιατί ο σιδηρόδροµος ακουµπάει τις πιο ευαίσθητες χορδές των περισσοτέρων από όλους
όσους βρίσκονται σήµερα εδώ και εκπροσωπούν την ελληνική
κοινωνία και όχι µικροπολιτικά ή συντεχνιακά συµφέροντα.
Και επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις σ’ αυτήν την
Αίθουσα, έχουν γίνει πάρα πολλές πολιτικές διαµάχες και διαξιφισµοί τα προηγούµενα χρόνια πάνω στο µοντέλο οργάνωσης
και λειτουργίας του ΟΣΕ, θεωρώ ότι οι συνάδελφοι –βεβαίως
προπαραµονή της 28ης Οκτωβρίου και δέκα ηµέρες πριν τις
εκλογές της αυτοδιοίκησης, είναι λογικό να υπάρχουν άλλες
προτεραιότητες- σεβόµενοι κυρίως τη δική τους διαδροµή, θα
έπρεπε να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη πάνω σε µία,
επαναλαµβάνω, πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση.
Μπορεί η ώρα της ευθύνης να πλησιάζει σε δέκα ηµέρες,
όπως πολύ εύσχηµα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εχθές στη συνέντευξη του, όµως η ώρα της ευθύνης για την Κυβέρνηση έρχεται µέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως έρχεται και για τη
Βουλή η ώρα της ευθύνης µέσα από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που παίρνει για τις διοικήσεις των οργανισµών και για κάθε
έναν ο οποίος διαχειρίζεται στο όνοµα του δηµοσίου συµφέροντος δηµόσιους πόρους στη σηµερινή πολύ δύσκολη συγκυρία.
Και το νοµοσχέδιο για την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση
του ΟΣΕ είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει φτιαχτεί µε όρους
ρεαλιστικούς και όχι ιδεατούς, σε µία κατάσταση, όπου το έλ-
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λειµµα αυξάνεται καθηµερινά και σε µία κατάσταση, όπου σήµερα η ανάγκη επιχορήγησης από τον ελλειµµατικότατο κρατικό
προϋπολογισµό, είναι αναγκαία όσο ποτέ. Όµως αυτό ίσως δηµιουργεί προβλήµατα και προκαλεί άλλες κατηγορίες εργαζοµένων, που αναγκάζονται σήµερα να κάνουν πολλές θυσίες. Άρα,
ήταν και είναι η ώρα της δραστικής λύσης πάνω στο τρίπτυχο,
διασφάλιση της βιώσιµης λειτουργίας των σιδηροδρόµων µε
ανταγωνιστική λειτουργία, εξορθολογισµό των δαπανών, εξορθολογισµός που θα απαιτείτο σε µία µικρή οικογενειακή ιδιωτική
επιχείρηση και βεβαίως, κατοχύρωση των εργαζοµένων που όλοι
συµφωνούµε ότι αποτελούν την καρδιά και την ψυχή του σιδηρόδροµου.
Και µπορεί τα προηγούµενα χρόνια να είχαν γίνει πολλές άστοχες επιλογές, πολλά σχέδια εξυγίανσης διαφορετικά να είχαν
ανακοινωθεί και να µην είχαν υλοποιηθεί, παραλείψεις, διοικήσεις ή και πολιτικές ηγεσίες που µε αστοχίες ή µε σκόπιµες πολιτικές επιλογές απαξίωναν τον σιδηρόδροµο -και βεβαίως το
χρέος που δηµιουργήθηκε στο σιδηρόδροµο επειδή κάποιοι έκαναν µικροπολιτική, θα µπορούσε να ήταν αντικείµενο ακόµα και
εξεταστικής επιτροπής- επιλογές οι οποίες δηµιούργησαν κόστος το οποίο επιµερίζεται σήµερα σε όλους τους φορολογούµενους. Και πάρα πολλές φορές αυτό το κόστος γινόταν µε την
ανοχή ή και τη συγκατάθεση συγκεκριµένης κατηγορίας εργαζοµένων. Έγιναν λάθη στην πολιτική εµπορευµατικών µεταφορών, λάθη σε προµήθειες, σε αναθέσεις, απώλεια υλικών,
σκάνδαλα τα οποία πήραν το φως της δηµοσιότητας. Όλα αυτά,
λοιπόν, προκαλούσαν µία συσσώρευση του ελλείµµατος. Και, βεβαίως, έγιναν λάθη σε δροµολόγια.
Θα πω ένα παράδειγµα που αφορά την ιδιαίτερη πατρίδα µου.
Αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, µπορείτε να πιστέψετε ότι το δροµολόγιο Κατάκολο-Αρχαία Ολυµπία, µε ένα εκατοµµύριο επισκέπτες ετησίως είναι ελλειµµατικό; Κι όµως είναι ελλειµµατικό. Γι’
αυτό, βεβαίως, δεν ευθύνονται οι εργαζόµενοι, δεν ευθύνεται η
τοπική κοινωνία. Ευθύνονται οι διοικήσεις, που δεν έδωσαν τη
σωστή προτεραιότητα. Έχουµε και πάρα πολλά άλλα παραδείγµατα.
Ο στόχος, λοιπόν, αυτού του νοµοσχεδίου είναι αυτό που όλοι
µαζί συµφωνούµε και υπερασπιζόµαστε, αλλά δεν πράττουµε και
θεωρώ ότι γίνεται µία πολύ σοβαρή αρχή σήµερα ένας σύγχρονος σιδηρόδροµος, ανταγωνιστικός και κυρίως φιλικός προς το
περιβάλλον σαν µέσο µεταφοράς. Όµως, συµφωνούµε ότι επίκεντρο σε αυτήν την προσπάθεια ήταν και είναι οι εργαζόµενοι.
Γι’ αυτό, αυτό το νοµοσχέδιο δεν επιτρέπει καµµία απόλυση. Γι’
αυτό, αυτό το νοµοσχέδιο διασφαλίζει, τουλάχιστον, τις τακτικές
αποδοχές. Γιατί αυτό το νοµοσχέδιο, κατοχυρώνει τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Και βεβαίως επιβάλλει τη διαφάνεια στη διαδικασία µεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού.
Και το λέω αυτό, γιατί οι εργαζόµενοι όλο το προηγούµενο
διάστηµα και δυστυχώς και εχθές και σήµερα από µερίδα συναδέλφων, έχουν γίνει αντικείµενο στοχοποίησης. Ευθύνονται
άραγε οι εργαζόµενοι για τις λάθος επιλογές τις πολιτικές, όσον
αφορά τα δροµολόγια ή όσον αφορά το κοµµάτι των εµπορευµατικών µεταφορών; Ευθύνονται οι εργαζόµενοι για τις επιχειρησιακές κινήσεις που οδήγησαν στη συσσώρευση του
ελλείµµατος;
Μίλησαν κάποιοι για αποδοχές ρετιρέ και βεβαίως δεν θέλω
να πιστέψω και δεν πιστεύω ότι αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων στο σιδηρόδροµο. Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να είµαστε ειλικρινείς. Οι αποδοχές
ρετιρέ είτε αφορούν τον ΟΣΕ, είτε αφορούν τις εφορίες είτε
αφορούν τα τελωνεία είτε αφορούν τις ειδικές γραµµατείες είτε
αφορούν τις ειδικές υπηρεσίες είναι προϊόν πολιτικών επιλογών
και πολιτικών παρεµβάσεων. Και αυτές τις παρεµβάσεις τις κάνουν πολλοί εξ ηµών, οι οποίοι σήµερα µιλούµε τόσο εύκολα για
αποδοχές ρετιρέ, στοχοποιώντας συγκεκριµένους εργαζόµενους. Και θεωρώ ότι, ο Υπουργός µε γενναιότητα, παρά το γεγονός ότι δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί µε συντεχνιακές αντιλήψεις -κάλυψε και διασφάλισε- είναι η πιο σωστή έκφραση, την
αξιοπρέπεια όλων αυτών οι οποίοι δίνουν τη δική τους καθηµερινή µάχη σε αυτό το οποίο έχει απαξιωθεί και µε δική µας ευθύνη, διακοµµατική και διαχρονική.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Και θεωρώ ότι έγινε µία πολύ σοβαρή συζήτηση στην επιτροπή, µία πρωτόγνωρη διαδικασία µε πάρα πολλές παρεµβάσεις και προτάσεις από συναδέλφους Βουλευτές τις οποίες το
Υπουργείο άκουσε, συζήτησε, δέχθηκε κάποιες από αυτές. Ίσως
θα µπορούσε να υπάρχουν και µεγαλύτερα περιθώρια να επιλυθούν µερικά πράγµατα.
∆ύο παρατηρήσεις επί των άρθρων. Στο άρθρο 9, στο διαχωρισµό της εθνικής σιδηροδροµικής υποδοµής, βεβαίως δόθηκαν
οι απαραίτητες εξηγήσεις από τον Υπουργό στην επιτροπή,
θεωρώ όµως, κύριε Υπουργέ, ότι επειδή προβλέπεται στην έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης εντός δύο µηνών, η ακριβής
κατηγοριοποίηση του δικτύου και επειδή η πρώτη κατηγοριοποίηση γίνεται µέσα από νοµοθετική διαδικασία, θα πρέπει αυτή
η εισήγηση της επιτροπής που την µεταβιβάζετε σε υπουργική
απόφαση να έχει και την έγκριση της Βουλής. Γιατί έχουν γίνει
πάρα πολλές λανθασµένες επιλογές σε δροµολόγια, θα γίνουν
πιθανόν αστοχίες στην κατανοµή του δικτύου και νοµίζω ότι θα
πρέπει κάθε υποψία ή φόβο να την αποµακρύνουµε µέσα από τη
διαδικασία έγκρισης από τη Βουλή.
Τελειώνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επανέλθω σε µια
τροπολογία την οποία καταθέσαµε µαζί µε τους συναδέλφους
στην επιτροπή και αφορά εργαζόµενους µε τριάντα τρία χρόνια
εργασιακού βίου στον ΟΣΕ και οι οποίοι µπορούν µε πέντε ή µε
οκτώ µήνες που αποµένουν να βγουν στη σύνταξη …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
∆εν θεωρώ ότι η δυνατότητα αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας συνιστά παραβίαση του ασφαλιστικού, ούτε µίνι ασφαλιστικό για τον ΟΣΕ, ούτε συνιστά βεβαίως εθελουσία έξοδο, για
να µην παρερµηνευθούµε και βεβαίως για να µην αλλοιώσουµε
τον χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο πρόσφατα υποστηρίξαµε και ψηφίσαµε στη Βουλή. Όµως, αναρωτιέµαι τι θα προσφέρουν στους νέους οργανισµούς µερικές
δεκάδες εργαζόµενοι, οι οποίοι θα πάνε για επτά ή οκτώ µήνες,
οι οποίοι έχουν προσφέρει τριάντα τρία και πλέον χρόνια; Και
πραγµατικά δεν θα προσφέρει η µετάταξή τους σε αυτούς τους
οργανισµούς, τίποτα, χωρίς να αλλοιώνει το βασικό χαρακτήρα
του νοµοσχεδίου.
Και επειδή το µοντέλο του ΟΣΕ είναι πιλοτικό για τις ∆ΕΚΟ και
εισαγάγει πολλά καινοτόµα στοιχεία, νοµίζω θα πρέπει να υπάρχει µία ελάχιστη ευελιξία και σεβασµός σε συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων, οι οποίοι βρίσκονται πραγµατικά στο
τελευταίο σκαλί του εργασιακού τους βίου και δεν θα πρέπει να
διαταράξουµε την οµαλή τους πορεία προς τη συνταξιοδότηση.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι το νοµοσχέδιο αυτό, µε τις όποιες µικρές
παρατηρήσεις, είναι ένα νοµοσχέδιο που ουσιαστικά διασφαλίζει
το µέλλον του σιδηροδρόµου. Σε µία ζοφερή εικόνα, σε µία εικόνα που πριν από µικρό διάστηµα κάποιοι θα στοιχηµάτιζαν ότι
ο σιδηρόδροµος θα οδηγείτο σε κατάρρευση και πτώχευση, νοµίζω, κύριε Πρόεδρε -και τελειώνω µ’ αυτό- ότι δίνει µία ελπίδα
και προοπτική, κάτι το οποίο κατανοούν και οι εργαζόµενοι στο
σιδηρόδροµο, αλλά κυρίως κατανοούν και επικροτούν οι πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιχάλη Κατρίνη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Πιερίας,
κ. Μαρία Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, όλοι όσοι βρισκόµαστε σε
αυτήν την Αίθουσα, αλλά και όλοι όσοι δεν βρίσκονται εδώ, θεωρούµε και πιστεύουµε ότι ο ΟΣΕ πρέπει να εξυγιανθεί, πρέπει
να αλλάξει, άσχετα αν κάποιοι διαφωνούν στο περιεχόµενο της
αλλαγής. Πρέπει να αλλάξει για να λειτουργεί προς όφελος της
κοινωνίας χωρίς να την επιβαρύνει.
Γνωρίζουµε όλοι ότι τα συσσωρευµένα χρέη του οργανισµού
φθάνουν περίπου στα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Για την εικόνα
αυτή οι ευθύνες είναι πολιτικές και διαχρονικές. Βέβαια, η προηγούµενη κυβέρνηση πέτυχε ένα πραγµατικά αρνητικό ρεκόρ.
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Πέραν του γεγονότος ότι πολλαπλασίασε τα προηγούµενα χρόνια τα χρέη, κατάφερε και το ακατόρθωτο: Ενώ µείωσε το προσωπικό περίπου κατά 25%, αύξησε τις δαπάνες µισθοδοσίας
κατά 17% και έφθασε το κόστος της στο 70% της λειτουργίας
του οργανισµού. Όλοι καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι
αυτό.
Ο εκτροχιασµός αυτός οφείλεται, κατά την άποψή µου, στην
έλλειψη σχεδιασµού. Έγιναν κάποιοι αποτυχηµένοι πειραµατισµοί µόνο για επικοινωνιακούς λόγους, χωρίς να συνιστούν µία
σοβαρή πολιτική µεταφορών.
Η Κυβέρνηση µε το παρόν σχέδιο νόµου αποδεικνύει ότι όχι
µόνο έχει σχέδιο, αλλά µπορεί και ξέρει να το υλοποιήσει.
Κύριοι συνάδελφοι, µε τις επιµέρους ρυθµίσεις γίνονται παρεµβάσεις σε τρία βασικά επίπεδα. Θα αναφερθώ επιγραµµατικά, εξάλλου ο χρόνος είναι λίγος.
Πρώτον, επέρχεται πλήρης, λειτουργικός και διαχειριστικός
διαχωρισµός µεταξύ του σιδηροδροµικού δικτύου και του µεταφορικού έργου. Το πρώτο το αναλαµβάνει ο ΟΣΕ. Το δεύτερο
αναλαµβάνεται από την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Τα οφέλη από αυτήν την επιλογή είναι πολλά και σε µεγάλο
βαθµό αντιλαµβανόµαστε ότι είναι αυτονόητα. Το κυριότερο,
όµως, είναι ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα δύο ανεξάρτητες
επιχειρήσεις, να λειτουργούν ανταγωνιστικά σε µία ανοιχτή
αγορά. Μια αγορά, όµως, που δεν θα είναι ανεξέλεγκτη, αλλά θα
εποπτεύεται στενά από µια ανεξάρτητη αρχή, τη Ρυθµιστική
Αρχή των Σιδηροδρόµων. Έτσι, ο ανταγωνισµός θα είναι υγιής.
∆εύτερον, το νοµοσχέδιο προβλέπει την απαλλαγή του οργανισµού από συσσωρευµένα χρέη, τα οποία τον βαρύνουν εδώ και
χρόνια. Τα χρέη αναλαµβάνονται από το δηµόσιο, αλλά ως αντιστάθµισµα το δηµόσιο παίρνει την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ
και την αξιοποιεί. Είναι ένα σηµαντικό σηµείο, το οποίο νοµίζω
ότι πρέπει να γίνει παντού. Υπάρχει τεράστια περιουσία στους
οργανισµούς αλλά και δηµόσια ακίνητη περιουσία και ήρθε η
εποχή, ήρθε το χρονικό σηµείο που θα πρέπει να την αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τρίτον, το νοµοσχέδιο έχει και κοινωνική διάσταση. Με τις διατάξεις του εξασφαλίζεται ότι κανείς εργαζόµενος δεν πρόκειται
να χάσει τη δουλειά του, κάτι που δεν µπορούµε να πούµε ότι θα
ήταν αυτονόητο, ο ΟΣΕ συνέχιζε να λειτουργεί µε το υπάρχον
καθεστώς. Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι αυτή η πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την κρίσιµη οικονοµική εποχή, που βιώνουµε. Όσο προσωπικό είναι πλεονάζον θα αξιοποιηθεί από
άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου, για να καλυφθούν υφιστάµενα
κενά και ελλείψεις.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να σηµειώσω εδώ ότι οι αλλαγές που θα γίνουν στο εργασιακό καθεστώς δεν θα πρέπει, κατά
την άποψή µου, να συνεπάγονται σηµαντικές µισθολογικές αποκλίσεις, γιατί γνωρίζουµε όλοι ότι σε αυτήν την περίπτωση θα
ανατραπεί ένας µεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός που κάνει
κάθε εργαζόµενος. Εδώ, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια.
Κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναφερθώ
στην επόµενη ηµέρα του ΟΣΕ. Είναι αλήθεια ότι ο σιδηρόδροµος αποτελεί ένα εξαιρετικά δηµοφιλές µέσο για το χαµηλό του
κόστος, για το ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον αλλά και για
το ότι έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει γρήγορα µεγάλο όγκο
φορτίων κάτι που εδώ δεν έχει αξιοποιηθεί –και το γνωρίζουµε
όλοι- στο βαθµό που θα έπρεπε.
Μπορεί, µάλιστα, να γίνει ακόµα πιο δηµοφιλές. Οι ήδη επιβαρυµένοι οδικοί άξονες των µεγάλων αστικών κέντρων αναµένεται, βάσει µελετών, να γίνουν απροσπέλαστοι τα επόµενα
χρόνια. Εδώθα πρέπει να προσθέσουµε και τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδος, όπως πολύ σωστά τονίστηκε από τον
Υπουργό, ώστε να γίνει αυτό το σηµαντικό επόµενο βήµα.
Μπορεί να µετατραπεί η Ελλάδα στο σηµαντικότερο διαµετακοµιστικό κόµβο της Μεσογείου. Είναι µία ευκαιρία, που ανοίγεται µπροστά µας. Για να γίνει, όµως, αυτό θα πρέπει να υπάρξει
ένα ολοκληρωµένο δίκτυο συνδυασµένων µεταφορών: σιδηροδροµικές, οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Αυτό το βλέπουµε
και από τη µεγάλη σηµασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία διαθέτει συγκροτηµένη πολιτική στον τοµέα των µεταφο-
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ρών, τη λεγόµενη Co-modality. Όσοι ασχολούνται µε το αντικείµενο σαφώς το γνωρίζουν πολύ καλά.
Άρα, πηγαίνουµε στη χάραξη µίας ολοκληρωµένης δηµόσιας
πολιτικής στον τοµέα αυτό. Μια πολιτική που θα περιλαµβάνει,
βέβαια, γενναίες δηµόσιες επενδύσεις και θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη. Το σηµαντικότερο είναι, κατά την άποψή
µου, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, που τις έχουµε τόσο
ανάγκη, αλλά και η βοήθεια στο τουρισµό, η αύξηση των δηµοσίων εσόδων και άλλα.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, πριν κλείσω, να σας ζητήσω για
ακόµη µία φορά από αυτό εδώ το Βήµα να λειτουργήσει ουσιαστικά ο σταθµός του Μακρύγιαλου στην Πιερία. Είναι ένα πάγιο
αίτηµα της περιοχής µας. Είναι ένας τουριστικός τόπος µε µεγάλη επισκεψιµότητα. Θα ήθελα να το δείτε µε ιδιαίτερη προσοχή, όπως και να γίνονται περισσότερες στάσεις στο σταθµό
της Κατερίνης. Σας το ζητάµε. Υπάρχει ανάγκη και θα αποδειχθεί από τους ανθρώπους, που θα το χρησιµοποιήσουν, ότι πρέπει να γίνει.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µε αποφασιστικότητα και σχέδιο κάνει
αυτό που ίσως έλειψε τα προηγούµενα χρόνια. ∆ίνει λύσεις σε
δύσκολα προβλήµατα προς όφελος του ελληνικού λαού και
χτυπά όχι µε αποσπασµατικές, αλλά µε ουσιαστικές λύσεις το
πρόβληµα στη ρίζα του.
Εµείς από την πλευρά µας θεωρώ ότι µε αδιάκοπη εργασία θα
φροντίσουµε να κάνουµε κάθε δυνατή προσπάθεια και κάθε δυνατό έργο, για να µη διαψεύσουµε τις προσδοκίες του ελληνικού
λαού, µε σηµαντικές αλλαγές που τις έχει ανάγκη ο τόπος εδώ
και χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Μαρία Μίχου, µε την οποία κλείνει ο κύκλος των οµιλητών
επί των άρθρων.
Το λόγο έχει ο εορτάζων Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων κ. ∆ηµήτρης Ρέππας.
Χρόνια σας πολλά, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον ελληνικό σιδηρόδροµο είναι πάρα πολύ σηµαντική. Γι’ αυτό ακριβώς η ∆ιαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή εξέτασε µε κάθε λεπτοµέρεια τα
σχετικά ζητήµατα ώστε σήµερα –µπορούµε να το ισχυριστούµε
αυτό- το νοµοσχέδιο, το οποίο καλούµεθα να ψηφίσουµε, είναι
πολύ καλύτερο σε σχέση µε τη µορφή που είχε, όταν πρωτοεισήχθη στη Βουλή προς συζήτηση.
Έτσι πρέπει να συνεχίσουµε προκειµένου να ολοκληρώσουµε
την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου, που βρίσκεται σε
προχωρηµένο στάδιο –σας ενηµερώνω- βάσει του οποίου θα
εφαρµοστεί µία πολιτική, που θα οδηγήσει, πράγµατι, στην εξυγίανση και αναδιάρθρωση του ελληνικού σιδηρόδροµου.
Συνοψίζω τα στοιχεία της πολιτικής µας. Το νοµοσχέδιο αυτό
είναι µία τοµή στην ιστορία του ελληνικού σιδηρόδροµου, που
άργησε να γίνει.
∆εύτερον, το νοµοσχέδιο αυτό δεν συνιστά το σύνολο της
οραµατικής πολιτικής µας για το σιδηρόδροµο του αύριο. Είναι,
όµως, ο αναγκαίος ενδιάµεσος εξυγιαντικός σταθµός από τον
οποίο πρέπει να περάσουµε για να πάµε στο σιδηρόδροµο του
µέλλοντος στην Ελλάδα.
Τρίτον, η προσπάθεια αυτή έγινε στηριγµένη σε τέσσερις κατά
βάση άξονες, για να περιφρουρήσουµε το παρόν και το µέλλον
του ελληνικού σιδηρόδροµου, τραβώντας µία κόκκινη γραµµή µε
το παρελθόν, να περιφρουρήσουµε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, ιδίως το κεντρικό δικαίωµα στην εργασία, να ανορθώσουµε µε τη συµβολή αυτού του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος τη δική µας, την ελληνική οικονοµία και, βεβαίως, να προσφέρουµε καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη, το χρήστη, τον καταναλωτή, τον επιβάτη του σιδηροδρόµου.
Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτή η προσπάθεια πέρασε από διάφορα στάδια, προκειµένου να λάβει την τελική µορφή µε την
οποία συζητούµε το νοµοσχέδιο και η πολυφορεµένη, τις τελευ-
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ταίες µέρες, λέξη «µνηµόνιο», όχι µόνο δεν επέβαλε σε εµάς να
προχωρήσουµε σε κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά αντιθέτως -και λυπούµαι, γιατί γίνεται αυτή η προσπάθεια διαστρέβλωσης της πολιτικής αλήθειας- εµείς είµαστε αυτοί οι οποίοι
πετύχαµε να θεσµοθετήσουµε πολιτικές οι οποίες ανταποκρίνονται στο συµφέρον του κοινωνικού συνόλου και της χώρας.
Όσον αφορά στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, εµείς
θέσαµε την τριετή µεταβατική περίοδο, παρά το ότι ήδη έχουµε
χάσει πολύ χρόνο, για να πάµε στο άνοιγµα αυτής της αγοράς.
Όσον αφορά το σιδηρόδροµο, από την πρώτη στιγµή κάναµε
σαφές ότι δεν πρόκειται ούτε ένας εργαζόµενος στον όµιλο του
ΟΣΕ να χάσει την εργασία του. ∆εν τα διαπραγµατευτήκαµε.
Ήταν πολιτικές οι οποίες ακούστηκαν και υιοθετήθηκαν, επειδή
ακριβώς ήταν αξιόπιστη και τεκµηριωµένη η πρωτοβουλία που
πήραµε, αποδεικτική της ισχυρής πολιτικής βούλησής µας να
προχωρήσουµε σε µία αλλαγή, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε
την κρίση και στον ελληνικό σιδηρόδροµο. Να κάνουµε, δηλαδή,
σε λίγο χρόνο όσα δεν έγιναν µέσα σε δεκαετίες.
Και όταν έχεις ένα αξιόπιστο σχέδιο, µία τεκµηριωµένη πρόταση, ο άλλος πολύ εύκολα µπορεί να αποδεχθεί αυτό το οποίο
προτάσεις και εσύ, ως ανταποκρινόµενος στο κοινωνικό ή το δηµόσιο συµφέρον, γιατί αντιλαµβάνεται ότι αποτελεί ένα θεµελιώδες στοιχείο στη συνολική πολιτική σου.
Εµείς προχωρούµε στη δηµιουργία µιας νέας αγοράς, της σιδηροδροµικής αγοράς µε τη ρυθµιστική αρχή, η οποία λειτουργεί πλέον, µετά τη συγκρότησή της, πολύ σύντοµα. ∆ιαχωρίζουµε το διαχειριστή της υποδοµής από τη λειτουργία και δεν
πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε παρανόηση.
Επειδή ακούγονται πολλά για την ενίσχυση που δίνεται στους
σιδηρόδροµους σε διάφορα κράτη, σας λέω ότι για τη σηµερινή
δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας δεν είναι καθόλου αµελητέο το ποσό όχι των 50 εκατοµµυρίων, παρακαλώ, αλλά των 180
εκατοµµυρίων ευρώ που θα έρθουν στον ελληνικό σιδηρόδροµο
µέσα στο 2011. ∆ιότι τα 50 εκατοµµύρια αφορούν, βεβαίως, επιδοτήσεις για υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, αλλά τα 130
εκατοµµύρια, τα οποία παραλείπετε να αναφέρετε, θα δοθούν
και αυτά στο διαχειριστή υποδοµής, ο οποίος, πράγµατι, στο σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών παρουσιάζεται µε ζηµιογόνα λειτουργία από τη φύση της δουλειάς του. Άρα, 180 εκατοµµύρια
θα δοθούν.
Και βεβαίως, όσον αφορά το προσωπικό, θα περιφρουρήσουµε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, θα εγγυηθούµε τις τακτικές αποδοχές τους, εγγυόµαστε -το προβλέπει, άλλωστε, το
νοµοσχέδιο- ότι θα διατηρήσουν τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα
ακόµη και αυτοί που θα µεταφερθούν σε άλλη υπηρεσία. Όµως,
δεν είναι δυνατόν το κόστος για µισθοδοσία να είναι πάνω από τα
συνολικά έσοδα που έχει µία εταιρεία. Και ανέφερα τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα µε στοιχεία του 2009. ∆εν είναι δυνατόν τα
έσοδα, στην ουσία, να είναι 106 εκατοµµύρια ευρώ και το κόστος
µισθοδοσίας να είναι 116 εκατοµµύρια ευρώ, πέραν των άλλων
λειτουργικών ή στον ΟΣΕ τα έσοδα να είναι 250 εκατοµµύρια και
µόνο για µισθοδοσία να πρέπει να δαπανηθούν 271 εκατοµµύρια
ευρώ;
∆εν πρέπει να εξορθολογήσουµε αυτήν τη λειτουργία; Ευθύνες γι’ αυτήν ασφαλώς δεν αποδίδει κάποιος αποκλειστικά στους
εργαζόµενους. Όµως, όλοι ξέραµε και όλοι είµαστε µε τον ένα ή
τον άλλο τρόπο, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, υπεύθυνοι
για το ότι και ο σιδηρόδροµος, όπως και άλλοι τοµείς της δηµόσιας ζωής της χώρας έχουν αυτό το πολύ χαµηλό επίπεδο αναφοράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» µπορεί, πραγµατικά, να αποτελέσει ένα παράδειγµα καλού σιδηροδρόµου, µε
εύστοχες κινήσεις οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Και γίνονται και
εφαρµόζονται τέτοιες πολιτικές και µπορούν µε σωστό σχεδιασµό να ολοκληρωθούν, ώστε, πράγµατι, να είναι µία κερδοφόρα
επιχείρηση. Γιατί να µην έχουµε ένα σιδηρόδροµο που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη, ένα µεγάλο εν δυνάµει ελληνικό λιµάνι, µε το Μπουργκάς, ώστε να παρακάµψουµε τα Στενά και να
κάνουµε εµπορευµατικές µεταφορές ή τη Θεσσαλονίκη µε τις
άλλες πρωτεύουσες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης;
Όλοι όσοι γνωρίζουν τα θέµατα του σιδηροδρόµου βεβαιώ-
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νουν ότι αυτού του είδους οι συνδέσεις θα έχουν µεγάλη επιτυχία. Ναι, αλλά θα το κάνει ο σηµερινός σιδηρόδροµος που έχει
µερίδιο συµµετοχής στις εµπορευµατικές µεταφορές στο 1,3%;
Και ποιος ευθύνεται γι’ αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Μία µικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Βεβαίως, θα την
έχετε, κύριε Υπουργέ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Θα το κάνει ο σιδηρόδροµος ο οποίος, λόγω της
κακοδιαχείρισης και της διαφθοράς, βαρύνεται µε σκάνδαλα επί
σκανδάλων τα οποία απασχολούν τις εισαγγελικές αρχές; ∆εν
πρέπει να αλλάξουµε;
Όταν όλοι διεκτραγωδείτε την κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόµου, καταλήγετε στο αυτονόητο συµπέρασµα ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και όταν προτείνουµε τις αλλαγές,
αντιπαρατίθεστε και µάλιστα, εναντίον αυτών των αλλαγών. Αυτό
δεν είναι µία στάση πολιτικής ευθύνης.
Οι παρατηρήσεις που έγιναν και σήµερα -κάποιες, µάλιστα, θα
έλεγα ιδιαιτέρως ουσιαστικές και πραγµατικές- δεν έχουν απόλυτη απάντηση και θέλω να είµαι ειλικρινής σε αυτό. ∆εν έχει
αποτιµηθεί η περιουσία του ΟΣΕ η οποία µεταφέρεται στο δηµόσιο. Αυτό τώρα γίνεται, ώστε να γνωρίζουµε το ύψος, την αξία
της. Και ο ΟΣΕ δεν είναι σε θέση να αναλάβει να σηκώσει ένα
βάρος έναντι των υποχρεώσεων που έρχονται από το παρελθόν
του, γιατί είναι ήδη ζηµιογόνος. Θα επιδοτείται µε 130 εκατοµµύρια ευρώ για το 2011. ∆εν είναι δυνατόν να σηκώσει άλλο
βάρος.
Το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα µου επιτρέψετε να
πω ότι είναι συµπαγές, είναι πλήρες. Υπήρξαν κάποιες σκέψεις,
κάποιες πρωτοβουλίες. ∆εν θέλω να τις αξιολογήσω τώρα, κατόπιν εορτής, γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν πρέπει να κάνουµε
σήµερα τη δίκη του σιδηροδρόµου. Εδώ, πρέπει να δουλέψουµε
για το παρόν και το µέλλον του σιδηροδρόµου. Ήταν άστοχες οι
επιλογές για το πρόγραµµα µισθωτής εφεδρείας, άστοχες οι επιλογές µεταφοράς αυτής της αρµοδιότητας στην «ΕΡΓΟΣΕ» των
τριακοσίων πενήντα υπαλλήλων, που, κατ’ εκείνη την επιλογή, θα
ασκούσε τα καθήκοντα του διαχειριστή υποδοµής, αρµοδιότητα
η οποία έφευγε από τον ΟΣΕ, που είχε τεσσερισήµισι χιλιάδες
εργαζόµενους µαζί µε τον Ε∆ΙΣΥ. Θα απολύονταν;
Είναι και άλλα πολλά θέµατα τα οποία έχουν ιστορική αξία να
τα συζητούµε, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουµε τώρα είναι να
δούµε το παρόν και το µέλλον.
Και υπάρχει και ένα σηµείο, γιατί σε όλα κάναµε τις ενδεικνυόµενες προσαρµογές και αλλαγές, το οποίο φαίνεται ότι παραµένει -το έθεσαν πολλοί συνάδελφοι- ανοικτό. Θέλω να δώσω
σε αυτό απάντηση και έτσι να κλείσω. Τα θέµατα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 19, ιδίως στο άρθρο 19 παράγραφος 4, τα
θέµατα που αφορούν την κατάλυση της λεγόµενης συλλογικής
αυτονοµίας, πρέπει να σας πω ότι τα αντιµετωπίσαµε µε εξαιρετική ευθύνη, προκειµένου να πετύχουµε ένα σκοπό στο πλαίσιο,
βεβαίως, της αρχής της αναλογικότητας -που βαραίνει πάντα σε
αυτές τις περιπτώσεις- και κάναµε το καλύτερο.
Οι ρυθµίσεις αυτές του Κεφαλαίου Β’ δεν είναι δυνατόν να µην
ισχύσουν, γιατί γνωρίζουµε όλοι καλά ότι ο Γενικός Κανονισµός,
ο Κανονισµός ∆ευτερευουσών Απολαβών και ο Κανονισµός
Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού έχουν ψηφιστεί και
έχουν καταστεί νόµος του ελληνικού κράτους. Πρέπει να καταργηθούν µε νόµο. ∆εν θίγουµε τον πυρήνα της συλλογικής αυτονοµίας.
Όπως αναφέρουµε στο άρθρο 21, λόγοι επείγοντος, επιτακτικού, γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος επιβάλλουν αυτές τις
ρυθµίσεις, ιδίως για την ανόρθωση των δηµόσιων οικονοµικών,
για την περιφρούρηση της εργασίας των υπαλλήλων του σιδηροδρόµου, για το πρόγραµµα της εξυγίανσης της εταιρείας. Και
στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, προχωρούµε σε
αυτήν την προσωρινή χρήση, αν θέλετε, της καταγγελίας, δίνοντας, όµως, πάλι σαφές προβάδισµα στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Αν θέλετε, ακούγοντας εισηγήσεις από Βουλευτές και από τον
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εισηγητή µας, θέλω να πω, πράγµατι, ότι, πέραν του πολιτικού
µηνύµατος που έχει την αξία του, για να είναι πειστικό ότι δίνουµε σαφές προβάδισµα στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις,
µπορούµε να δούµε αυτήν την προθεσµία που προβλέπεται για
την ολοκλήρωσή της –της συλλογικής διαπραγµάτευσης σε κάθε
εταιρεία, δηλαδή- σε µια άλλη χρονική διάσταση από τις είκοσι
µέρες στις τριάντα-τριάντα πέντε µέρες. Γιατί πιστεύουµε ότι
όταν υπάρχει ισχυρή βούληση και από την εταιρεία και από την
άλλη πλευρά των εργαζοµένων, µπορούµε να φτάσουµε σε πολύ
µικρό χρονικό διάστηµα στον επιδιωκόµενο στόχο, να συµφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή. Άλλωστε, από την ώρα που
δίνουµε το προβάδισµα στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, κάθε
εταιρεία είναι ελεύθερη να συζητήσει µε τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων, όπως και εκείνοι, βεβαίως, ελεύθερα και αβίαστα
να συζητήσουν µε την εταιρεία και να καταλήξουν σε όποιο αποτέλεσµα συµφωνήσουν αν συµφωνήσουν.
Όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα της οργάνωσης, πρέπει να σας πω ότι η έννοια της ρύθµισης αφορά τα όσα διαλαµβάνονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του ν. 1876/1990, στο
κοινό δίκαιο, δηλαδή, για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Είναι
η αρµόδια οργάνωση, αυτή, δηλαδή, που εκπροσωπεί όλους
τους εργαζοµένους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θέσης και κατηγορίας.
Εµείς θα θέλαµε –αλλά, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν µπορούµε να το νοµοθετήσουµε, είναι µια πολιτική αναφορά- η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, ως το ισχυρότερο
συνδικάτο εργαζοµένων στον ΟΣΕ, να είναι αυτή που θα εκπροσωπήσει στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις µε τις εταιρείες του
οµίλου του ΟΣΕ τους εργαζόµενους. Μπορεί να την εξουσιοδοτήσουν τα σωµατεία που υπάρχουν σε κάθε εταιρεία. Υπάρχει,
δηλαδή, πρακτικός τρόπος να γίνει αυτό.
Κλείνοντας –και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το χρόνο που
µου διαθέτετε και τους κυρίους συναδέλφους για την ανοχή
τους- θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση για τον ελληνικό σιδηρόδροµο δεν τελειώνει σήµερα µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
Θα έλεγα ότι µπαίνει ίσως στην πιο ουσιαστική φάση της από
εδώ και πέρα µε τη συζήτηση για ένα επιχειρησιακό σχέδιο για
την εφαρµογή της πολιτικής αυτής, η οποία θα αποδείξει ότι µπορούµε να έχουµε ένα σιδηρόδροµο αξιόπιστο, ποιοτικό και σύγχρονο, ένα σιδηρόδροµο, ο οποίος, όσον αφορά την υποδοµή,
µπορεί να κατασκευάζει ένα δίκτυο, να το συντηρεί και να το προσφέρει µε ηλεκτροκίνηση µέσω της δήλωσης δικτύου σε καλές
τιµές, ώστε να ανοίξει η αγορά µε πολλούς παίκτες, των οποίων
ο ανταγωνισµός θα προσφέρει οφέλη στο χρήστη, στον καταναλωτή των σιδηροδροµικών υπηρεσιών.
Η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» ως εταιρεία λειτουργίας, προικίζεται και µε εξοπλισµό και µε αρµοδιότητες. Της δίνεται η δυνατότητα να κάνει
πράγµατα που δεν µπορούσε να κάνει µέχρι τώρα. Ξέρετε ότι
µέχρι σήµερα η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» εταιρεία λειτουργίας δεν έχει άδεια
λειτουργίας; Είναι αυτή µια εκκρεµότητα, την οποία αν κάποιος
την πληροφορηθεί, τρίβει τα µάτια του. Πώς είναι δυνατόν να
συµβαίνει σε µια χώρα της ΟΝΕ; Συµβαίνει. Αυτά θέλουµε να
διορθώσουµε. Αυτά θέλουµε να αλλάξουµε.
Σ’ αυτήν την αλλαγή, σας παρακαλώ -και ακούω µε προσοχή
την κάθε πρόταση- να διατυπώνετε κάποιες προτάσεις ρεαλιστικές, υπεύθυνες που έχουν, βεβαίως, το ιδεολογικό και κοµµατικό
χρώµα, όχι, όµως, µε όρους τυφλής αντιπολίτευσης, αλλά µε
όρους προσέγγισης των πραγµάτων, µε µια θεώρηση κάπως διαφορετική, η οποία µέσω της σύνθεσης µπορεί να ενισχύσει την
προσπάθεια που κάνουµε όλοι για να σώσουµε τον ελληνικό σιδηρόδροµο. Αλλιώς, µε αφορισµούς και συνθήµατα δεν γίνεται
πολιτική.
Η ιστορία προχωράει από τους παρόντες, όχι µε τους απόντες.
Και παρόντες είναι αυτοί, οι οποίοι συµβάλλουν µε κάτι χρήσιµο.
Γιατί «τσάµπα µάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε παρά
πολύ, κύριε ∆ηµήτρη Ρέππα.
Ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων θα ξεκινήσει µε
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
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Ελλάδας, τον κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή.
Κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έγινε παρά πολύ µεγάλη συζήτηση, επιχειρήµατα αναπτύχθηκαν και κλείνοντας, ο Υπουργός είπε ότι «η ιστορία γράφεται
από τους παρόντες». Κι επειδή εµείς, ως ΚΚΕ, είµαστε ενενήντα
δυο χρόνια παρόντες, όρθιοι και πρωτοπόροι, θέλουµε να του
πούµε ότι παρόντες µεν είναι και οι κυβερνώντες, αλλά οι αποφάσεις τους γυρνούν στο παρελθόν και δεν έχουν καµµία σχέση
µε το παρόν. Είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά οι Υπουργοί και της
σηµερινής και της χθεσινής κυβέρνησης εισηγούνται νοµοσχέδια µε έναν ιδιαίτερα στοµφώδη τρόπο, λες και ανακαλύπτουν
την Αµερική ή ανακαλύπτουν τον τροχό. Μιλάνε για την κατάσταση που υπάρχει ωσάν να είναι αυτή αυθύπαρκτη ή ουρανόπεµπτη, σαν να µην υπάρχουν αιτίες, σαν να µην υπάρχουν
ευθύνες, σαν να µην υπάρχουν υπεύθυνοι, οι οποίοι διαµόρφωσαν την όποια κατάσταση υπάρχει σε οποιαδήποτε από τις
πρώην ∆ΕΚΟ.
Κύριε Υπουργέ, ρίχνετε ευθύνες συχνά κατά πάντων και επικεντρώνετε την επίθεσή σας κυρίως και πρωτίστως στους εργαζόµενους και στη δράση τους. ∆εν είναι κοινοτοπία. Τη βασική
γραµµή µε έναν κωδικοποιηµένο τρόπο την προσδιόρισε και τη
διατύπωσε πριν λίγο καιρό, νοµίζοντας ότι είχε «µαεστρία», ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης µε τη δήλωσή του ότι «µαζί τα
φάγαµε». ∆ηλαδή, ήθελε να κάνει συνενόχους χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να βρουν
δουλειά, προσέτρεξαν στους Βουλευτές του κάθε κυβερνητικού
κόµµατος, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και
θέλει να τους καταστήσει ενόχους, αλλά και να τους δηµιουργήσει ενοχές, να σκύψουν το κεφάλι, να µην αγωνίζονται, για να
νιώθουν και αυτοί ότι τα φάγανε.
Ε, λοιπόν, οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από το αν ψήφισαν ή
δεν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα αν ψήφιζαν ή δεν ψήφιζαν Νέα
∆ηµοκρατία, δεν τα έφαγαν. Εµείς δεν θέλουµε να µεµφθούµε
αυτούς τους εργαζόµενους. Αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι εργαζόµενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να σηκώσουν το κεφάλι και στις 7 του Νοέµβρη να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία
που έχουν. Ναι, έχουν µια ευκαιρία, να καθαρίσουν αυτόν τον
«λεκέ» που προσπάθησε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, η Κυβέρνηση να τους ρίξει στο πρόσωπο µε τη φράση: «µαζί τα φάγαµε», να καταδικάσουν την Κυβέρνηση για την πολιτική της και
τον υβριστή Αντιπρόεδρο γι’ αυτήν τη λογική που είχε να καταστήσει, να διαµορφώσει ενόχους. Και φυσικά, να καταψηφίσουν
αυτοί οι εργαζόµενοι τους υποψηφίους που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ,
γενικότερα υποψηφίους ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας και κατά
την άποψή µας να ενισχύσουν και να ψηφίσουν τους υποψήφιους
της Λαϊκής Συσπείρωσης που υποστηρίζει το ΚΚΕ.
Ο κ. Θεοδωρίδης του ΠΑΣΟΚ, µιλώντας προηγουµένως, έκανε
µια ανακάλυψη. Είπε ότι ο σιδηρόδροµος έχει περισσότερα
έξοδα από έσοδα. Μα καλά, υπάρχει κανένας σιδηρόδροµος
στον κόσµο, ο οποίος να µην επιδοτείται, τουλάχιστον να µην επιδοτούνταν µέχρι χθες και προχθές, πριν αυτή η γενικότερη αντιλαϊκή, αντεργατική επίθεση δεν ισοπεδώσει όλον τον κόσµο;
Όλες οι σιδηροδροµικές γραµµές σε όλον τον κόσµο, όλες τις
εποχές επιδοτούνταν.
Ο κ. Κατρίνης µίλησε –αν κατάλαβα καλά- για πολιτικοσυνδικαλιστικά πλέγµατα και συµπλέγµατα. Τελικά, ποιος κυβέρνησε
και κυβερνά αυτόν τον τόπο; Ποιος διαµορφώνει όλες αυτές τις
καταστάσεις; Ποιος ευθύνεται; Ποιος διοίκησε και διοικεί; Ποιος
οδήγησε το σιδηρόδροµο στη σηµερινή κατάσταση; Εσείς είστε,
κύριοι. Οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας έχετε την ευθύνη διαχρονικά και µέχρι σήµερα.
Θα ξεπουληθούν τα καλύτερα φιλέτα του ΟΣΕ. Θα ξεπουληθούν τα εργοστάσια εκείνα που έχουν καταπληκτικές υποδοµές
-λέγαµε και χθες ότι φτιάχνουν πατέντες. Ναι, όπως ξεπουλήθηκε και η επισκευαστική βάση της Ολυµπιακής Αεροπορίας.
Όσο άξιζε το ποσό που πλήρωσαν για όλη την Ολυµπιακή, περισσότερο άξιζε µόνο η επισκευαστική βάση.
Μεθαύριο, κυρίες και κύριοι, έχουµε τα εβδοµήντα χρόνια από
την επίθεση του ιταλικού φασισµού στη χώρα µας, εβδοµήντα
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χρόνια από το έπος του ’40, εβδοµήντα χρόνια από την ηρωική
αντίσταση του ελληνικού λαού, εβδοµήντα χρόνια από το «ΟΧΙ».
Θα ακούσουµε για τους ήρωες, για τους πολεµιστές, για τους
αγωνιστές, για τη γυναίκα της Πίνδου! Θα εκφωνηθούν λόγοι για
το έθνος, για την πατρίδα, για τη θρησκεία, κ.λπ.! Κούφια λόγια!
Επίσηµα, βέβαια, δεν θα γίνει καµµία αναφορά στην ανοικτή επιστολή που έστειλε την εποµένη της επίθεσης ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης που
καλούσε την εργατική τάξη, τους εργαζόµενους, τον ελληνικό
λαό να µετατρέψουν κάθε δρόµο, κάθε ρεµατιά, σε ταµπούρι του
αντιφασιστικού αγώνα!
Θα αναρωτηθεί κάποιος, καλά τι οίστρος είναι αυτός που µας
έπιασε; Γιατί τα λέω όλα αυτά; Αυτά είναι γνωστά πράγµατα! Αν
τα υπογραµµίζω όλα αυτά είναι γιατί η κυβερνητική πολιτική σήµερα και η χθεσινή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, ξεπουλάνε το δηµόσιο πλούτο. Τα πάντα βρίσκονται σε
πορεία εκποίησης: Ολυµπιακή, ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ!
Για άλλη µία φορά µιλήσαµε για την πολεµική βιοµηχανία. Σήµερα, όπως ανέφερε ο Προεδρεύων στην αρχή της συζήτησης,
κατατέθηκε µία αναφορά από το Σωµατείο Εργαζοµένων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας. Έριξα µία µατιά. Είναι ένα
κείµενο που θέλει πραγµατικά πολύ µεγάλη προσοχή. Πρέπει
από όλες τις πλευρές να το δούµε. Είναι µία έκκληση, είναι µία
κραυγή αγωνίας! Σ’ αυτήν την αναφορά δίνεται µία ορισµένη εικόνα της επιχείρησης, της κατάστασης στην ΕΑΒ, στις αµοιβές
των εργαζοµένων. Και αυτήν η έκκληση κλείνει µε µία αναφορά
ότι η αποκρατικοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, η µετοχοποίηση, η
κοινοπρακτική λειτουργία ή η εξορθολογισµένη –όπως λέγεταιαναδιάρθρωση δεν προσφέρονται ούτε για δοκιµή.
Εκεί φθάσατε, να ξεπουλάτε και την πολεµική βιοµηχανία! Και
θα µιλήσετε για έθνος, για πατρίδα, για τα πάντα! Αυτή είναι η κατάσταση!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και, βεβαίως, χθες ο κύριος Πρωθυπουργός, προσπάθησε να
προβάλει την πολιτική του. ∆ικαίωµά του! Όµως, δεν έπρεπε να
αποκλείεται το δικαίωµα σε όλα τα κόµµατα να έχουν αυτήν την
άνεση της διακαναλικής συνέντευξης, γιατί δεν γίνονται εκλογές
µε ίσους όρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί δεν γίνονται; Και γιατί απειλεί λέγοντας «αν δεν µε ψηφίσετε…»; ∆ηλαδή, πού φθάσαµε; Θα γυρίσουµε πίσω; «Ή εγώ ή
το χάος», «ή εγώ ή τα τανκς»; Έλεος! Πέρασαν πολλά χρόνια
από τότε!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Σπύρο Χαλβατζή από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης
έχει ζητήσει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο τελευταίος
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είµαι!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε αφορµή ιδιαίτερα τα δύο σηµεία της οµιλίας του Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ήθελα να µου επιτρέψετε
να πω ορισµένα πράγµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πώς δεν καταλαβαίνετε; Ο τελευταίος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ήµουν!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πράγµατι, σε δύο µέρες γιορτάζουµε εβδοµήντα χρόνια από την ηµέρα που ο ελληνικός λαός
–και µάλιστα υπό καθεστώς δικτατορίας- συνειδητοποίησε το µεγάλο κίνδυνο για τη χώρα, για τις ελευθερίες του και έδωσε σ’
ολόκληρη την Ευρώπη, σ’ ολόκληρο τον κόσµο, ένα µήνυµα.
∆ιάβαζα προχθές σε στήλη της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» τι αναφέρεται στη λεγόµενη «∆ιαθήκη του Χίτλερ» που υπαγόρευσε από το
Φεβρουάριο µέχρι τον Απρίλιο του 1945, ενώ οι σύµµαχοι είχαν
πλέον ασφυκτικά ζώσει την ίδια την καγκελαρία και επέκειτο το
τέλος. Λέει ότι έκανε ένα λάθος στον πόλεµο αυτόν που ξεκίνησε, καθώς θέλησε να συµπαρασταθεί στο Μουσολίνι και
έσπευσε να τον βοηθήσει στον πόλεµο που είχε εκείνος κηρύξει
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στην Ελλάδα. Έτσι καθυστέρησε πέντε εβδοµάδες την επίθεσή
του στη Σοβιετική Ένωση. Και ξέρει ολόκληρη η ανθρωπότητα,
αλλά πρέπει να ξέρουν και οι σηµερινές γενιές τι οφείλουν σ’
εκείνες τις γενιές που έδωσαν το δικαίωµα σε µας, σε όλους, να
κρατάµε αυτόν τον τίτλο τιµής, όσο και αν αυτοί που έλεγαν ότι
«∆εν θα λέµε ότι οι Έλληνες πολεµούν σαν ήρωες», αλλά ότι «οι
ήρωες πολεµούν σαν Έλληνες», αυτά τα ξέχασαν.
Σήµερα, λοιπόν, θέλω να πω σε όλους εδώ ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεµο! ∆έχεται έναν οικονοµικό πόλεµο! Και όσοι δεν
το αντιλαµβάνονται, φοβούµαι ότι εθελοτυφλούν! Και αυτόν τον
οικονοµικό πόλεµο πρέπει να τον αντιµετωπίσει ο ελληνικός λαός
ενωµένος, χωρίς παιχνίδια και χωρίς διαδικασίες κάτω από το
τραπέζι, όπως αυτές που ακούω εγώ σήµερα από το πρωί µέχρι
το βράδυ σχετικά µε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού!
Τι είπε ο Πρωθυπουργός; Είπε ότι αυτές οι εκλογές, ενώ είναι
εκλογές για την αυτοδιοίκηση, για µία µεγάλη διοικητική επανάσταση, τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όπως κάθε πλευρά αντιλαµβάνεται
τα πράγµατα η Αντιπολίτευση δίνει χαρακτήρα εθνικών εκλογών.
Στη δηµοκρατία υπάρχουν κάποιοι κανόνες! ∆εν υπάρχει δηµοκρατία αλά καρτ! ∆εν υπάρχει δηµοκρατία που κάποιοι είναι εξ
ορισµού υπεύθυνοι διότι πήραν την εντολή να κυβερνήσουν ή θέλουν να πάρουν την εντολή να κυβερνήσουν τον τόπο και κάποιοι
είναι στο απυρόβλητο για να ασκούν κριτική και µόνο, λες και
αυτές οι συλλογικές συµβάσεις που αφορά αυτός ο νόµος τώρα
καταρτίζονταν, µόνο από τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ! Λες και δεν υπήρχε συνδικαλιστικό κίνηµα, δεν
υπήρχαν γραµµές µέσα σ’ αυτό το συνδικαλιστικό κίνηµα, και,
µάλιστα, γραµµές αδιαφορίας για τις συνέπειες!
Και έρχεται τώρα ο κ. Ρέππας –ο οποίος έχει δώσει τις εξετάσεις του ως Υπουργός Εργασίας και αυτήν τη στιγµή εγώ θέλω
να του αναγνωρίσω την τόλµη που έχει λείψει από πολλούς στο
παρελθόν και συνεχίζει να λείπει ως συναίσθηση ευθύνης και από
άλλους σήµερα- και λέει στο άρθρο 20 για τις ατοµικές συµβάσεις που προφανώς εδώ θα υπάρχουν, όπως υπάρχουν και κάποιοι ευνοούµενοι των εκάστοτε κυβερνήσεων, αλλά και στελέχη
συνδικαλιστικά µε «δόντι» που εξασφάλιζαν κάτι παραπάνω από
την κλαδική συλλογική σύµβαση για τον εαυτό τους!
Αυτά δεν πρέπει να κατέβουν στο επίπεδο εκείνο, ώστε να µη
µένει και αυτή η δηµαγωγία, αν θέλετε, εις βάρος των εργαζοµένων ότι παίρνουν όλοι αποδοχές, όπως διάβασα σε ένα άρθρο
σε µία άλλη εφηµερίδα, που δεν τις παίρνουν, λέει, ούτε οι δικαστές; Οι υπερωρίες, όταν δεν υπάρχει προσωπικό, είναι αναπόφευκτες! Όµως, οι ατοµικές συµβάσεις που οδήγησαν τους
εργαζόµενους σε δύο κατηγορίες, αυτές πρέπει φυσικά να έρθουν στα όρια!
Κύριε Υπουργέ, εδώ αναδεικνύεται και ένα άλλο ζήτηµα σχετικά µε το δίπολο: κλαδικές ή επιχειρησιακές συµβάσεις. Και εδώ
κάποιοι πρέπει να πάρουν θέση. Είναι υπέρ των κλαδικών συµβάσεων; Είναι υπέρ της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης
ως του «πατώµατος» πάνω από το οποίο οι εργαζόµενοι µε τη
συνδικαλιστική τους δράση –που πρέπει να γίνει µαζική για να
είναι ακοµµάτιστη και µη κατευθυνόµενη και µη υπονοµευόµενη
από οποιαδήποτε πλευρά- θα διαπραγµατεύονται ή θα έχουµε
τον κάθε επιχειρηµατία που θα στήνει και ένα σωµατείο και θα
λέει «κάνουµε εδώ επιχειρησιακή σύµβαση».
Βλέπω ότι αυτή η διαδικασία θα πάει περίπου τρεις µήνες. Στη
συνέχεια λέτε «µε νόµο θα ρυθµιστούν τα ζητήµατα» και στο µεταξύ απαγορεύεται η προσφυγή στον Οργανισµό Μεσολάβησης
και ∆ιαιτησίας οποιουδήποτε µονοµερώς. Εδώ η Κυβέρνηση βρίσκεται αυτή τη στιγµή µπροστά στα τεράστια προβλήµατα τα
οποία κάποιοι εννοούν να µην τα καταλαβαίνουν, ότι δηλαδή δεν
υπάρχει αύριο εάν σήµερα κοιµηθούµε όρθιοι. Εδώ η Κυβέρνηση
πρέπει να σκεφτεί ότι κάποιοι φαντάζονται «βρήκαµε παππά, ας
θάψουµε και µερικούς ζωντανούς».
Η Κυβέρνηση ως τώρα προσπαθεί χωρίς κατανόηση, από κατοίκους που όσο πιο πολλά έχουν τόσο πιο πολλά θέλουν να αποκτήσουν. ∆εν σκέφτονται ότι όλοι θα πάρουµε ένα µέτρο επί δύο
καθένας στο νεκροταφείο. Σε κάποιους που έχουµε και µερικούς
πόντους παραπάνω θα αναγκαστούν να µας δώσουν περισσότερο.
Μου έκανε εντύπωση ότι κι εχθές στη συνέντευξη του Πρω-
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θυπουργού κάποιοι από τους δηµοσιογράφους επέµεναν στο τι
θα γίνει µε τη φορολογία των επιχειρήσεων. Αυτό και µόνο! Είναι
υπαρκτό ζήτηµα, αλλά είναι χαρακτηριστικό τού ποια είναι η λογική. ∆εν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι έχουν πέσει µε τα µούτρα κάποιοι στα λεφτά και δεν εννοούν να θυσιάσουν τίποτα απ’
αυτά. Κι εδώ η Κυβέρνηση θα πρέπει να το δει.
Οι διοικήσεις αυτών των ∆ΕΚΟ ορίζονται από την Κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση πρέπει να έχει µία πολιτική. Εάν υπάρχουν αγκυλώσεις, είτε από τη µια είτε από την άλλη πλευρά -και θα υπάρχουν αγκυλώσεις και στην πλευρά των εργαζοµένων από
ορισµένους συνδικαλιστές που λένε «φωτιά στα τόπια, να γίνουν
όλα στάχτη και µπούρµπερη»- εκεί πρέπει, κύριε Υπουργέ, οι διοικήσεις, µε όσες οµοσπονδίες το θελήσουν, να πάνε στον
ΟΜΕ∆. Να πάνε οι διοικήσεις µε τους εργαζόµενους στον ΟΜΕ∆.
Να µην αναγκαστεί η Κυβέρνηση να έρθει µε νόµο εδώ.
Εκτός των άλλων πρέπει να σας πω -εσείς τα ξέρετε το ίδιο
και καλύτερα από εµένα γιατί τα έχετε πιο πρόσφατα, εγώ πριν
από είκοσι πέντε και πλέον χρόνια ήµουν Υπουργός Εργασίαςότι έχουµε και κάποιες διεθνείς συµβάσεις και πραγµατικά δεν
πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα, διεθνείς οργανισµοί, όπως η
∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας, να αρχίσουν να ασχολούνται ξανά
µε την Ελλάδα, όπως ησχολούντο µέχρι το 1981 που ήταν υπόδικη και η Ελλάδα -µαζί µε τις διάφορες αφρικανικές και ασιατικές χώρες, τις δικτατορίες της Νοτίου Αµερικής και άλλες- στις
διεθνείς οργανώσεις και στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας.
Εγώ ψηφίζω το νοµοσχέδιο αυτό, κύριε Πρόεδρε και πιστεύω
ότι ειδικότερα αυτές οι διατάξεις θα εφαρµοστούν µε πολλή προσοχή. Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι εγγύηση ο σηµερινός Υπουργός
Υποδοµών κι είµαι βέβαιος ότι δεν παύει να έχει υπ’ όψιν του
αυτά που προσπάθησε. Ο νόµος Ρέππα υπονοµεύτηκε, κύριε
Πρόεδρε. Αν είχε εφαρµοστεί ο νόµος Ρέππα από την επόµενη
κυβέρνηση πολλά ζητήµατα δεν θα υπήρχαν, απ’ αυτά που αντιµετωπίζουµε τώρα. Είµαι βέβαιος ότι το έχει υπ’ όψιν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Κακλαµάνη.
Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης από το ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν ξέρω αν ο κύριος Υπουργός
άκουσε προηγούµενα –γιατί νοµίζω ότι έλειπε- την οµιλία του κ.
Χατζηδάκη. Φαντάζοµαι όµως ότι θα ενηµερωθήκατε για το τι
είπε. Ο κ. Χατζηδάκης έπλεξε ύµνους για το νοµοσχέδιό σας. Το
χειροκρότησε. Είπε ότι το στηρίζει ολόθερµα και είπε µάλιστα
επί λέξει ότι αντιγράψατε επί της ουσίας όλη τη βασική του φιλοσοφία. Έχετε αντίρρηση επ’ αυτού;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): ∆εν κάνουµε διάλογο. Αν θέλετε απευθυνθείτε στο Σώµα και στο Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ξέρω, κύριε Πρόεδρε, πού απευθύνοµαι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κι εγώ ξέρω αυτό
που σας λέω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, βεβαίως
µπορούµε να απευθυνόµαστε και στους Υπουργούς από το Βήµα
και σε οποιονδήποτε. Αλίµονο!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αυτή είναι δική σας
µετάφραση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τώρα για τον κ. Χατζηδάκη
µπορείτε να τα πείτε κι εσείς καλύτερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Κακλαµάνη, και για εσάς
το λέω. Τον ακούσατε τον κ. Χατζηδάκη. Μήπως, κύριε Κακλαµάνη, εάν δεν ακούσατε τον κ. Χατζηδάκη, ακούσατε τον κ. Μητσοτάκη εχθές;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τον άκουσα, αλλά ξέρω ότι
αυτό που τους ενδιαφέρει να κάνουν είναι να προβοκάρουν τη
µεγάλη προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ. Κι εσείς για άλλη µία φορά συµπλέετε µαζί τους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, µεγάλη προβοκάτσια…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γι’ άλλη µία φορά συµπλέετε
µαζί τους εναντίον του ΠΑΣΟΚ.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρώτα απ’ όλα µην εκνευρίζεστε. ∆εν χρειάζεται να εκνευρίζεστε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ∆εν εκνευρίζοµαι. Πρώτη φορά
µε ακούτε να µιλάω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρώτα απ’ όλα δεν πρόλαβα να
ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα, µε προκαλέσατε και σας
απαντώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, εσείς µε διακόψατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας λέω για άλλη µία φορά ότι
συµπλέετε µε τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Χατζηδάκη. Καταλάβετε το!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς µε διακόψατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ και τους
δύο να εφαρµόσετε τον Κανονισµό.
Κύριε Λαφαζάνη, στο λόγο σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέω, ότι ο κ. Χατζηδάκης εξύµνησε το νοµοσχέδιό σας, το χειροκρότησε, είπε ότι το στηρίζει
ολόθερµα και είπε ότι είναι αντιγραφή του δικού του νοµοσχεδίου. Και πράγµατι έτσι είναι τα πράγµατα. Και λέω αντικειµενικά
πράγµατα. Γιατί εκνευρίζεστε; Εχθές µίλησε αµέσως µετά τον
Πρωθυπουργό στο «ΣΚΑΪ» ο κ. Μητσοτάκης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Που µετέδωσε τη συνέντευξη
του Πρωθυπουργού µετά τις 12.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί εκνευρίζεστε;
Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν είπε περίπου αυτά που είπε και ο κ.
Χατζηδάκης για τις γενικότερες επιλογές του κ. Παπανδρέου.
Είπε ότι τις στηρίζει ολόθερµα, ότι η µόνη του διαφωνία είναι ότι
δεν πρέπει να πάει σε εκλογές και ότι κακώς ανακινεί το θέµα
των εκλογών.
Κι εγώ ρωτάω: Ποιος κυβερνά αυτήν τη χώρα; Η Νέα ∆ηµοκρατία µήπως; Λες και δεν άλλαξε τίποτα; Μήπως έχουµε πασοκονεοδηµοκρατική κυβέρνηση; Μήπως κυβερνάει τελικά ένα
πολιτικοδικοµµατικό κατεστηµένο, το οποίο στην ουσία έχει την
εξουσία από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα; Μήπως όµως, δεν
έχουµε µόνο το πολιτικοδικοµµατικό κατεστηµένο, αλλά και κάτι
πάνω απ’ αυτούς που τους συνδέει, είναι η συγκολλητική ουσία
και τους ενώνει και στην ουσία κυβερνούν οι καναλάρχες διακαναλικοί;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τώρα λες σωστά πράγµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ πρώτη φορά είδα διακαναλική συνέντευξη δυόµισι ωρών, στην ουσία µονόλογο, στο Πρωθυπουργικό γραφείο.
Μήπως τελικά κυβερνάει το χρηµατιστικό κεφάλαιο σ’ αυτήν
τη χώρα; Φοβάµαι ότι αυτοί κυβερνούν κι ότι αυτό το νοµοσχέδιο,
χωρίς να θέλω να αποδώσω προσωπική µοµφή στον κύριο
Υπουργό, είναι κατασκεύασµα αυτών των χρηµατιστικών και καπιταλιστικών κύκλων που θέλουν τα πάντα σ’ αυτήν τη χώρα και
θέλουν αυτήν τη χώρα µπανανία και προτεκτοράτο. ∆ιότι αυτό
το οποίο κάνει αυτό το νοµοσχέδιο είναι να παραδίδει τα πάντα
στους ιδιώτες.
Ήταν καλά µέχρι σήµερα τα πράγµατα που ο σιδηρόδροµος
ήταν στο δηµόσιο; ∆εν ήταν καθόλου καλά. Μάλιστα, θα έλεγα
ότι ήταν κάκιστα. Όµως, γι’ αυτό δεν ευθύνονται οι εργαζόµενοι,
όπως δεν ευθύνεται και το γεγονός ότι ο σιδηρόδροµος ήταν δηµόσιος. ∆εν µπορούµε να πάµε στη λογική ότι το δηµόσιο είναι
καταστροφικό και ότι το ιδιωτικό είναι περίλαµπρο, όπως δεν
µπορούµε να πάµε και στη λογική που λέει ότι για όλα φταίνε οι
εργαζόµενοι και ότι οι ανεύθυνες κυβερνήσεις –τι να κάνουµε;υποκύπτουν στους άπληστους εργαζόµενους, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται αυτές οι καταστάσεις. Όχι, τα πράγµατα δεν
είναι έτσι.
Βεβαίως υπήρχαν µεγάλα προβλήµατα που έπρεπε να απαντηθούν από τη σκοπιά της αναβάθµισης και του εκσυγχρονισµού ενός σιδηροδρόµου υπό δηµόσιο έλεγχο, ενός ενιαίου
δηµόσιου κατά 100% σιδηροδρόµου στη χώρα µας, έτσι ώστε να
δούµε µια νέα προοπτική για το σιδηρόδροµο.
Ας δούµε, όµως, τι γίνεται εδώ. Όπως είπα, παραδίδονται τα
πάντα στα ιδιωτικά συµφέροντα µε τη λογική του «πάρτε τα όλα,
τσάµπα, σας τα χαρίζουµε».
Και για του λόγου το αληθές -και για να µην λέτε ότι εγώ υπερ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βάλλω και ότι λέω πράγµατα δικά µου που δεν περιέχονται στο
σχέδιο νόµου- θα σας έλεγα να πάρετε όλες τις εταιρείες, µία
προς µία, όπως ΟΣΕ, «ΕΡΓΟΣΕ», «ΓΑΙΑΟΣΕ», «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Όπως βλέπετε, έχουν κατάληξη τον ΟΣΕ και αλλάζουν όλα τα
µπροστινά.
Ο ΟΣΕ, κύριε Υπουργέ, λέει ότι για την εκπλήρωση των σκοπών του –µιλάµε για τον ΟΣΕ που έχει και το δίκτυο- µπορεί να
ιδρύει θυγατρικές εταιρείες οποιασδήποτε µορφής ή να συµµετέχει σε εταιρείες, σε κοινοπραξίες και να τους εκχωρεί αρµοδιότητες ή και δραστηριότητές του. ∆ηλαδή, ο ΟΣΕ µπορεί να
συµµετέχει σε οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, σε οποιαδήποτε
ιδιωτική κοινοπραξία και µάλιστα χωρίς να λέει µε τι ποσοστό.
Μπορεί να συµµετέχει και µε µειοψηφικό ποσοστό, γιατί το σχέδιο νόµου δεν αποκλείει κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα, ο ΟΣΕ µπορεί
να εκχωρεί σε εταιρείες και κοινοπραξίες οποιαδήποτε αρµοδιότητά του. Αυτό δεν αποτελεί εκποίηση σε όλο της το µεγαλείο; Αυτό δεν αποτελεί ξεπούληµα σε όλο του το µεγαλείο; Όλα
αυτά δεν αποτελεί ακόµα και η παράδοση του δικτύου στα ιδιωτικά συµφέροντα; Ανάλογες διατυπώσεις υπάρχουν στο σχέδιο
νόµου όχι µόνο για τον ΟΣΕ, αλλά και για την «ΕΡΓΟΣΕ», τη «ΓΑΙΑΟΣΕ» και την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Βεβαίως, η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» από χέρι
πάει στα ιδιωτικά συµφέροντα.
Αν δεν κάνω λάθος, αύριο, ο κύριος Υπουργός, πάει στη Γαλλία. ∆εν ξέρω τι θέµατα θα συζητήσει. Ίσως, υποθέτω, µπορεί
ένα από τα θέµατα που θα συζητηθούν να είναι και το γαλλικό
ενδιαφέρον για τους ελληνικούς σιδηροδρόµους. ∆εν ξέρω, µπορεί να πέφτω έξω, αλλά ο κύριος Υπουργός, µπορεί να µε διαψεύσει ή και να µε επιβεβαιώσει.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το τι γίνεται µε τους
εργαζοµένους.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτά που γίνονται µε τους εργαζόµενους
δεν γίνονται σε καµµιά στοιχειωδώς δηµοκρατική χώρα, έστω και
αστικά καπιταλιστικά δηµοκρατική, η οποία διαθέτει Σύνταγµα.
Εδώ το Σύνταγµα γίνεται κουρελόχαρτο. Λέει ότι καταργούµε µε
µια µονοκονδυλιά, µε τυπικό νόµο συλλογικές συµβάσεις όλων
των µορφών. Καταργούνται όλες οι συλλογικές συµβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και δεν φτάνει που καταργούµε τις συλλογικές συµβάσεις, δεν
φτάνει που δεν πάµε σε επαναδιαπραγµάτευση µετά την καταγγελία και δεν πάµε σε επαναδιαπραγµάτευση για να καταλήξουν
και αν δεν καταλήξουν, να πάµε σε διαιτησία, αλλά αυτό το περίφηµο σχέδιο νόµου, αυτό το έκτρωµα το οποίο πάει να ψηφίσει η Πλειοψηφία -και µάλιστα, όπως βλέπω, η δικοµµατική
Πλειοψηφία- λέει ότι αυτά θα γίνουν µέσα σε είκοσι µέρες, δηλαδή άρον-άρον. Και ο κύριος Υπουργός λέει ότι θα τις κάνει
τριάντα τις µέρες. Και αν δεν καταλήξετε –που προφανώς δεν
καταλήγουν µε εντολή τους οι διοικήσεις- σας απαγορεύω –
όπως λέει αυτό το σχέδιο νόµου- να πάτε σε διαιτησία. Άκουσονάκουσον νόµος που απαγορεύει τη διαιτησία! Και λέει ότι µε
νόµο θα επιβάλει τη συλλογική σύµβαση. Αυτό είναι πραξικόπηµα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έχω µιλήσει ένα λεπτό παραπάνω.
Φυσιολογικά, θα χρειαστώ ακόµα ένα λεπτό, όπως όλοι άλλωστε.
Αυτό, λοιπόν, είναι πραξικόπηµα, είναι κατάλυση του Συντάγµατος, κάτι που γράφει και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής στην έκθεσή της.
Και σας ερωτώ: Έτσι θα κυβερνάτε τη χώρα; Νέο-αποικία έχει
γίνει η Ελλάδα; ∆εν ισχύουν οι εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώµατα;
Έχουµε και τη δεύτερη σύµβαση, κύριοι της Πλειοψηφίας ιδιαίτερα, αλλά και της Νέας ∆ηµοκρατίας! Έχουµε και τη δεύτερη
υπηρεσιακή σύµβαση που υπογράφεται, η οποία δίνει µισθούς
κάτω από την εθνική συλλογική σύµβαση. ∆εύτερη επιχείρηση!
Αυτό σηµαίνει το τέλος της ΓΣΕΕ. Η ανύπαρκτη ΓΣΕΕ, αφού
έφτασε σ’ αυτά που έφτασε και σ’ αυτά που έκανε, τώρα αυτοκαταργείται. ∆ιότι στην ουσία το µόνο που έκανε ήταν να υπογράφει εθνικές συλλογικές συµβάσεις, που αυτές τώρα
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καταργούνται. Και πάµε τώρα σε επιχειρησιακές συµβάσεις µε
µισθούς 600 ευρώ και αύριο σε µισθούς των 500 και 400 ευρώ!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώσατε,
κύριε συνάδελφε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ε, ναι αυτή είναι η Ελλάδα την
οποία διαµορφώνετε! Αυτή η Ελλάδα δεν έχει µέλλον! Αυτή η Ελλάδα είναι η Ελλάδα της καταστροφής, είναι µια Ελλάδα που την
ευτελίζετε, µια Ελλάδα που την ξεπουλάτε! Ε, αυτήν την Ελλάδα
δεν πρόκειται εσείς να την κάνετε όπως θέλετε. Γρήγορα θα πληρώσετε το τίµηµα και µάλιστα πανάκριβα, διότι ο ελληνικός λαός
θα ξεσηκωθεί και θα εξεγερθεί. Άλλωστε, αυτό έκανε ο ελληνικός
λαός σε όλες τις δύσκολες στιγµές. Μάλιστα, µια από αυτές τις
έχω ζήσει και ήταν τότε που πίστευαν ότι όλα ήταν φτιαγµένα και
τακτοποιηµένα και είδαν την εξέγερση της νεολαίας. Ε, οι εξεγέρσεις έρχονται!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαφαζάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχω υποχρέωση να δώσω µια
εξήγηση στον κ. Λαφαζάνη, ο οποίος µε ξέρει πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, δεν θα πω πόσα, γιατί αυτός είναι αρκετά νέος
ακόµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, πρώτη φορά
µε ακούτε να µιλώ σε υψηλούς τόνους; Αυτό σηµαίνει ότι είµαι
εκνευρισµένος διά βίου; Ξέρετε, δεν συνήθισα ποτέ να ψελλίζω
τις απόψεις µου. Αυτός είναι ο τόνος µε τον οποίο σ’ αυτήν την
Αίθουσα έχει δικαίωµα ο καθένας να λέει τις απόψεις του, αρκεί
να µην προσβάλλει τους άλλους συναδέλφους του µ’ αυτά που
λέει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Πρόεδρε,
εµείς σας απολαύσαµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όµως, φοβάµαι ότι χωρίς να το
συνειδητοποιεί ίσως ο κ. Λαφαζάνης, αναφερόµενος στη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, έκρινε για µας εδώ.
Εγώ την άκουσα τη συνέντευξη -και όταν µιλάει ο κ. Λαφαζάνης γενικώς για τα κανάλια, έχει δίκιο για το ρόλο των καναλαρχών- και νοµίζω ότι όφειλε να επισηµάνει ότι το συγκεκριµένο
κανάλι µετέδωσε τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, και µετά τα
µεσάνυχτα του Πρωθυπουργού, για να πει ο κ. Μητσοτάκης ότι
το ’89 –και ξέρει τι λέω ο κ. Λαφαζάνης- δεν ευοδώθηκε η επιχείρηση διάλυσης του ΠΑΣΟΚ. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι ήταν
λάθος το ’89, διότι τελικώς το ΠΑΣΟΚ βγήκε δυναµωµένο και όχι
διότι διέσυραν έναν ηγέτη και επεδίωξαν τη διάλυση ενός κόµµατος!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Πρόεδρε, µιλάµε για την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Όσο για τα περί επαναστάσεως, η επανάσταση πρέπει να γίνει
από όλους µας, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αυτήν την
κρίση της οικονοµικής επίθεσης που δέχεται η χώρα. Αυτό είναι
το πρόβληµά µας σήµερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ σας ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι προσωπικό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα µε συγχωρείτε. Τι είναι αυτά
που λέτε τώρα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τον άκουσα τον κ. Μητσοτάκη,
κύριε Λαφαζάνη! Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
Κύριε Καλαφάτη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα προηγουµένως, προσπαθώντας να υπερασπιστείτε τη νοµοθετική σας
πρωτοβουλία, να προσπαθείτε παράλληλα να οριοθετήσετε και
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τη θέση σας ως Κυβέρνηση σε σχέση µε το µνηµόνιο.
Ας µη γελιόµαστε, όµως, κύριε Υπουργέ. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να οµολογήσουµε ότι προσπαθείτε µέσα από µια µεταρρυθµιστική διαδικασία να αποδείξετε ακριβώς ότι το στοιχείο της
µεταρρύθµισης το έχετε στο DNA σας.
Όπως και να το κάνουµε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι µέσα στη
φυσιογνωµία του ΠΑΣΟΚ, µέσα στο DNA του ΠΑΣΟΚ η µεταρρύθµιση ως έννοια. Αν υπήρχε αυτό, θα το βλέπαµε όλα τα προηγούµενα χρόνια σε συγκεκριµένες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που επιχειρήθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, είτε αφορούσαν το ασφαλιστικό είτε ακόµα το σχεδιασµό σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του ΟΣΕ είτε αφορούσαν
µεγάλες κινήσεις, όπως τη συνεργασία µε την Κίνα και την
«COSCO» σε σχέση µε το λιµάνι. Εκεί θα βλέπαµε αν πραγµατικά είναι κοντά σε µεταρρυθµίσεις.
Όµως, η αντιπολιτευτική στάση του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο
και η λυσσαλέα αντίδραση σε οτιδήποτε προοδευτικό και µεταρρυθµιστικό επιχειρούνταν από τη Νέα ∆ηµοκρατία δείχνει ότι
η µεταρρύθµιση δεν είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ.
Έτσι, αυτό το οποίο επιχειρείτε τώρα, προσπαθείτε να το κάνετε παράλληλα µε το ∆ΝΤ a la carte. Χρησιµοποιείτε δηλαδή το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την τρόικα a la carte. Όταν επιχειρείτε να ασκήσετε και να εφαρµόσετε πολιτικές, οι οποίες
είναι εις βάρος της κοινωνίας και συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, τα ρίχνετε στο µνηµόνιο. Όταν, όµως, υπάρχουν εµπροσθοβαρείς πρωτοβουλίες, όπως αυτή που συζητούµε τώρα,
προσπαθείτε να την οικειοποιηθείτε και να πείτε ότι είναι δική
σας επιλογή.
Αυτό δεν συµβαίνει και είναι µια πραγµατικότητα. Η πραγµατική µεταρρυθµιστική δύναµη σε επίπεδο πολιτικό είναι η Νέα
∆ηµοκρατία, ανεξάρτητα αν δεν προχώρησε µε το ρυθµό που
ήθελε τις µεταρρυθµίσεις στην εποχή που είχε τη διακυβέρνηση
της χώρας.
Κλείνω µε ένα µικρό σχόλιο σε σχέση µε το νοµοσχέδιο και συνοψίζω. Τρεις είναι οι ενότητες στις οποίες εµείς έχουµε σηµαντικές αντιρρήσεις:
Πρώτον, υπάρχουν τα ζητήµατα της συνταγµατικότητας που
τα θέσαµε σε ένα µεγάλο αριθµό και τα συζητήσαµε –οφείλω να
οµολογήσω- πάρα πολύ διεξοδικά όλες αυτές τις µέρες µέσα
από τις συγκεκριµένες διαδικασίες.
∆εύτερον, η αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την έναρξη ισχύος του νόµου σε πολλές ρυθµίσεις είναι, επίσης,
ένα µεγάλο ζητούµενο.
Τρίτον, ένα πολιτικό σηµείο που θα ήθελα να επισηµάνω είναι
η υπεύθυνη στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας που αντιλαµβάνεται
τη δύσκολη συγκυρία, την οποία περνάµε ως χώρα, και µε έναν
πολύ δηµιουργικό και εποικοδοµητικό τρόπο συµµετείχε σε
αυτήν τη διαδικασία, προσπαθώντας από τη µία να κάνει προτάσεις που να βελτιώσουν τη νοµοθετική ρύθµιση και από την άλλη
να τηρήσει την υπεύθυνη στάση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αποδεικνύοντας ότι η υπεύθυνη πολιτική δύναµη σε αυτόν
τον τόπο είναι η Νέα ∆ηµοκρατία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Σταύρο Καλαφάτη.
Το λόγο έχει ο κ. Στρατάκης για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν µπορώ να καταλάβω πώς µια κυβέρνηση που κυβέρνησε
επί πεντέµισι χρόνια χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως µεταρρυθµιστική δύναµη, όταν έφθασαν τα πράγµατα σε αυτό το σηµείο
και µια επιχείρηση µε ελλείµµατα των 3,5 δισεκατοµµυρίων ξεπέρασε τα 10 δισεκατοµµύρια έλλειµµα.
Αυτό από µόνο του λέει πάρα πολλά και αποδεικνύει στην
πράξη ότι όχι µόνο δεν είναι µεταρρυθµιστική δύναµη η Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά είναι δύναµη που συµβάλλει στο να ξεχαρβαλώνει το κράτος και να φθάσουµε εδώ που φθάσαµε. Αυτό είναι το
τραγικό της υπόθεσης.
Όµως, να έρθω επί του νοµοσχεδίου και να πω µερικά πράγµατα που θεωρώ ότι πρέπει να απαντηθούν.
Έχω την αίσθηση ότι έγινε µια ουσιαστική συζήτηση. Υπήρξαν
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αλλαγές και τέτοιες ρυθµίσεις, ώστε βελτιώθηκε αισθητά το νοµοσχέδιο και η συνολική παρέµβαση της Κυβέρνησης σε αυτό
το µείζον θέµα που αφορά το σιδηρόδροµο στην Ελλάδα. Είµαι
σίγουρος ότι θα αποδώσει καρπούς.
Όµως, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα, διότι
εκείνο που αντιµετωπίσαµε στην Αίθουσα αυτές τις δύο ηµέρες
είναι µια αντιπολιτευτική τακτική και µία κριτική που δεν εδράζεται σε συγκεκριµένα στοιχεία. Αυτή έχει να κάνει κυρίως µε αυτό
που λέγεται για το ξεπούληµα και ότι όλα δίδονται. Πού δίδονται;
Ο ΟΣΕ ήταν και εξακολουθεί να είναι µια ανώνυµος εταιρεία,
όπως και η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». ∆εν παραχωρείται σε κανένα τίποτα.
Βεβαίως, δίδεται η δυνατότητα σε άλλες εταιρείες να πραγµατοποιήσουν δροµολόγια στο υφιστάµενο δίκτυο, στην υποδοµή.
Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ξεπούληµα. Εν πάση περιπτώσει,
θεωρώ πως το να υπάρξει εκσυγχρονισµός και αλλαγή στο να
λειτουργήσει και στην πατρίδα µας ο ανταγωνισµός σε κάποιους
τοµείς είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Σε τελευταία ανάλυση, αν λειτουργήσει σωστά, θα είναι προς όφελος της κοινωνίας, του επιβατικού κοινού, των µεταφορών και του ρόλου που πρέπει να
παίξει η Ελλάδα στις συνδυασµένες µεταφορές, εάν έχουµε καταλάβει πού βρισκόµαστε. Ε, αυτό κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν!
Όντως, διερχόµαστε µια κρίση. Περνάµε µια κρίσιµη φάση που
πρέπει να την αντιµετωπίσουµε. Γι’ αυτό χρειάζεται η επανάσταση που επικαλείται ο κ. Λαφαζάνης. Επανάσταση, όµως, προς
τη θετική κατεύθυνση και όχι τουφεκιές στον αέρα! Τουφεκιές
εκεί που πρέπει, δηλαδή να δηµιουργήσουµε πλούτο και εισόδηµα.
Φέρνουµε απ’ έξω το συνάλλαγµα και τον πλούτο που χρειαζόµαστε, για να µπορέσουµε να ορθοποδήσουµε και να προχωρήσουµε ως χώρα. Αυτήν την επανάσταση πρέπει να κάνει ο
ελληνικός λαός, αν πραγµατικά σκέφτεται πατριωτικά και αν θέλουµε η χώρα να προχωρήσει. Όλα τα άλλα είναι ως εκ περισσού
και απλώς υποστηρίζουν συµφέροντα και λογικές που προβάλλονται και από τα µέσα επικοινωνίας, για να είµαστε καθαροί και
ίσοι απέναντι σε όλους.
Εν πάση περιπτώσει, οι ισχυρισµοί που έχουν όµως ως στόχο,
πώς κάποιοι λίγοι θα θησαυρίσουν ακόµη περισσότερο από
εµάς, που έχουµε την ευθύνη της πολιτικής, πρέπει να αντιµετωπιστούν µε οµοφωνία από το ελληνικό Κοινοβούλιο και όχι να
αφήνονται να διαχέονται ως επιλογές που µπορούν να περάσουν
αρνητικά µηνύµατα στον ελληνικό λαό για το κοινοβουλευτικό
σύστηµα ή –αν θέλετε- για τη λειτουργία της δηµοκρατίας µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Στρατάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι από τη συζήτηση και στην Επιτροπή και στην Ολοµέλεια αποδείχθηκε ότι ο γενεσιουργός λόγος του νοµοσχεδίου
δεν είναι τα ελλείµµατα, δεν είναι οι υποτιθέµενοι µεγάλοι µισθοί
των εργαζοµένων και τα προβλήµατα που δήθεν γεννούν οι εργαζόµενοι και οι εργασιακές τους κατακτήσεις, αλλά µε σαφή και
κατηγορηµατικό τρόπο αποδείχθηκε ότι ο γενεσιουργός λόγος
του νοµοσχεδίου έχει να κάνει µε µια στρατηγική που έχει συναποφασισθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης –από κοινού
σοσιαλδηµοκρατικές και νεοσυντηρητικές κυβερνήσεις- σε
σχέση µε την απελευθέρωση των µεταφορών.
Το έργο αυτό το είδαµε πριν από ενάµιση χρόνο στην Ολυµπιακή. Το έργο αυτό το βλέπουµε τώρα. Το ίδιο αυτό έργο το
βλέπουµε, επίσης, σε µια σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που ακολουθούν την ίδια στρατηγική.
Πιστεύουµε πως είναι µια ιδιαίτερη στρατηγική επιζήµια για τη
χώρα και για το λαό µας και οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και επώδυνες και στα ζητήµατα της ποιότητας και της
ασφάλειας και της αξιοπιστίας των µεταφορών, ιδιαίτερα µε τα
µέσα σταθερής τροχιάς.
Ταυτόχρονα πιστεύουµε ότι και για τους εργαζόµενους η κατάσταση πραγµατικά οδηγείται σε µεγάλη οπισθοδρόµηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχουν δίκιο οι εργαζόµενοι και τα συνδικάτα τους, που ανεξάρτητα τι παράταξη ακολουθούν, υποστηρίζουν και υπογραµµίζουν
ότι έτσι οδηγούνται σε κατάργηση των εργασιακών, ασφαλιστικών και µισθολογικών δικαιωµάτων τους, στην κατάργηση των
κλαδικών συλλογικών συµβάσεων. Άρα στρατηγική επιλογή, επιπτώσεις αρνητικές για το επιβατικό κοινό και τη χώρα, επιπτώσεις σηµαντικές για τους ίδιους τους εργαζόµενους.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι ωφεληµένοι απ’ αυτήν τη διαδικασία
βγαίνουν το µεγάλο κεφάλαιο και οι πολυεθνικές, αυτοί που µεθοδευµένα επιχειρούν να συγκεντρώσουν και να συγκεντροποιήσουν την παραγωγή. Πιστεύουµε πως ό,τι η ζωή έδειξε στη
Βρετανία και σε µια σειρά άλλες χώρες θα επιβεβαιωθεί και εδώ.
Για το λόγο αυτόν έχουµε βαθιά πεποίθηση πως είναι σωστή η
πρόταση του ΚΚΕ, που υποστηρίζει ότι στον τοµέα των µεταφορών, ένα στρατηγικής σηµασίας τοµέα, θα έπρεπε να λειτουργεί
αποκλειστικά ένας ενιαίος δηµόσιος φορέας, σε συνδυασµό µε
εναέριες, θαλάσσιες, χερσαίες και σταθερής τροχιάς συγκοινωνίες και µεταφορικά µέσα, όπου πραγµατικά η µεταφορά θα ήταν
ένα κοινωνικό αγαθό και όχι ένα εµπόρευµα.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινούµαστε εµείς και για το λόγο
αυτό καταψηφίζουµε, σηµειώνοντας για µια ακόµη φορά την κατηγορηµατική αντίθεσή µας µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Μαυρίκο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, ο οποίος
κλείνει τον κύκλο των ειδικών αγορητών. Θα ακολουθήσει ο
Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχαµε την ευκαιρία και στην κατ’ άρθρον συζήτηση, αλλά και
στην επί της αρχής συζήτηση χθες να καταγράψουµε την κατηγορηµατική µας αντίθεση στη φιλοσοφία και στη µεγάλη πλειοψηφία των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ, εγκαταλείποντας τις
προεκλογικές του δεσµεύσεις και για το σιδηρόδροµο, προσχωρεί µε µικροπαραλλαγές στην πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας.
∆εν καταφέραµε να σας πείσουµε, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν
είχατε και καµµία διάθεση να ακούσετε. Θα κριθούν όλα εκ του
αποτελέσµατος. Εδώ θα είµαστε. Ας µη φοβάται ο Πρωθυπουργός πως άµα καταψηφιστεί ο κ. Καµίνης, ο κ. Σγουρός, ο κ. Τατούλης, θα σχιστεί το παραπέτασµα του ναού! Είστε καταδικασµένοι να κυβερνήσετε και είµαστε υποχρεωµένοι να αντιπολιτευόµαστε.
Θα δούµε, λοιπόν, αν η πρόβλεψή µας ότι θα συρρικνωθεί ο σιδηρόδροµος ή η πρόβλεψή σας ότι θα εκσυγχρονιστεί και θα
αναπτυχθεί, θα επιβεβαιωθεί. Θα δούµε εάν µε 50 εκατοµµύρια
ευρώ για επιδότηση δροµολογίων και τιµολογίων µπορεί να στηριχτεί το έργο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισµού των σιδηροδρόµων ή όχι. Θα δούµε εάν θα υπογράψετε συλλογικές
συµβάσεις ή εάν θα χρησιµοποιήσετε τις αντισυνταγµατικές
αθλιότητες που χρησιµοποιείτε.
Και αυτά που είπατε περί αναλογικότητας δεν στέκουν πουθενά. ∆εν χρησιµοποιείς ένα κανόνι, για να σκοτώσεις µία µύγα.
Κι αυτό κάνετε όταν λέτε ότι απαγορεύεται τα συνδικάτα να προσφύγουν στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας µέχρι να
τους «φορέσετε» τις νέες ρυθµίσεις.
Και θα δούµε αν και οι καινούργιες διοικήσεις θα απαλλαγούν
από την πελατειακή εξάρτηση, από τον κοµµατισµό, από την ψηφοθηρία και αν θα είναι ακέραιες και αδέκαστες απέναντι στα
κυκλώµατα της µίζας, της λαµογιάς, των κοµµατικών αυθαιρεσιών και των πελατειακών εξαρτήσεων που έφεραν τον ΟΣΕ,
πότε µε Νέα ∆ηµοκρατία, πότε µε ΠΑΣΟΚ, σε αυτά τα χάλια.
Αυτό που κάνατε σήµερα είναι να επικαλείσθε την κακοδαιµονία του δηµοσίου σιδηροδρόµου που εσείς προκαλέσατε, Νέα
∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ και τώρα να φοράτε από µία άσπρη
µπλούζα, εσείς ως οδοντίατρος, ο κ. Καλαφάτης δεν έχει ιατρική
ειδικότητα, αλλά φοράει κι αυτός την µπλούζα του εξυγιαντή και
µαζί λέτε «εµείς που το χαλάσαµε, εµείς θα το φτιάξουµε». Εµ,
δεν σας πιστεύει ο ελληνικός λαός, διότι δεν έχετε την έξωθεν
καλή µαρτυρία.
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Αυτό που µας φοβίζει ακόµη παραπάνω –και κλείνω µ’ αυτό,
κύριε Πρόεδρε- είναι ότι αυτό το µοντέλο της κατάργησης εργασιακών σχέσεων, συλλογικής αυτονοµίας, αµοιβών εργασιακών δικαιωµάτων, αν σας αφήσουν οι εργαζόµενοι του ΟΣΕ να το
περάσετε αναίµακτα και εύκολα, θα πάτε να το επιβάλετε ως
«κουστουµάκι» όχι µόνο στις άλλες ∆ΕΚΟ, αλλά γενικώς στον
κόσµο της µισθωτής εργασίας. Και γι’ αυτό το λόγο πιστεύω ότι
γρήγορα και κόσµος από το ΠΑΣΟΚ που τώρα αντιδρά, αλλά όχι
έντονα, θα εναντιωθεί σε αυτήν τη νεοφιλελεύθερη µετάλλαξη,
που τελευταία µε γοργά βήµατα υλοποιείτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Βορίδης έχει
ένα λεπτό, για να κλείσουµε.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι εµείς βρισκόµαστε στον αντίποδα της λογικής την
οποία µόλις τώρα ακούσατε. Για εµάς το µεγάλο ζήτηµα είναι ότι
θα πρέπει να υπάρξει µία πολύ ταχύτερη, πολύ αποτελεσµατικότερη, πολύ πιο θαρραλέα µεταρρύθµιση στα ζητήµατα αυτά,
η οποία σε τελευταία ανάλυση θα διακρίνει πλήρως και κάθετα
αυτά τα οποία είναι, πράγµατι, καθήκοντα του κράτους. Και αυτά
είναι η νοµοθεσία, η αποτελεσµατική εποπτεία, η ρύθµιση µιας
αγοράς από αυτό το οποίο ξεκάθαρα δεν είναι ο ρόλος του κράτους. Και αυτό είναι η επιχειρηµατικότητα.
Η επιχειρηµατικότητα βρίσκει τους ιδιώτες και κάποια στιγµή
σε αυτόν τον τόπο, όλοι όσοι µιλάνε για ανάπτυξη και για πρόοδο, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι την ανάπτυξη και την πρόοδο
τη γεννούν οι επιχειρήσεις, τη γεννούν σωστά επενδεδυµένα κεφάλαια και σωστή χρήση τους από ανθρώπους που ξέρουν να
χρησιµοποιούν τα κεφάλαια αυτά, ακριβώς για να γεννούν θέσεις εργασίας.
Αυτό το οποίο µας συντηρεί όλους εδώ µέσα είναι στην πραγµατικότητα η επιχειρηµατική δράση όλων εκείνων των ανθρώπων
που καθηµερινά σηκώνονται, πηγαίνουν στη δουλειά τους, παράγουν τον πλούτο, φορολογούνται και εν συνεχεία δίνουν τα
χρήµατά τους σε ένα κράτος, για να κάνει τις αθλιότητες που
έκανε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα.
Κανείς µέχρι τώρα δεν µας έχει εξηγήσει, απ’ αυτούς που υπερασπίζονται τον κρατισµό µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, τι είναι
εκείνο το οποίο θα αλλάξει και ξαφνικά µια πρακτική δεκαετιών,
η οποία οδήγησε στη σηµερινή κατάσταση, ως διά µαγείας θα
αλλάξει, κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι καλύτεροι, θα
σώσουν τις κρατικές επιχειρήσεις, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι
οποίοι µε κάποιον περίεργο τρόπο δεν θα έχουν όλες τις παθογένειες, που είχαν όλοι αυτοί που υπηρέτησαν αυτό το µοντέλο
µέχρι σήµερα, θα υπάρξουν, ενώ δεν βλέπουµε το πόσο τελικά
παντού, όπου εφαρµόστηκε ο κρατισµός, δοµικά δηµιούργησε
όλες αυτές τις συνέπειες, τις οποίες σήµερα αντιµετωπίζουµε.
Βρισκόµαστε, ευτυχώς εγώ λέω, σε µία άλλη εποχή. Βρισκόµαστε σε µία εποχή που έχει καταρρεύσει πλέον αυτό που οικοδόµησε η Μεταπολίτευση. Βρισκόµαστε σε µία εποχή που η
Ελλάδα θα πρέπει να γίνει ένας διαφορετικός τόπος. Ένας τόπος
παραγωγής, ένας τόπος δικαιοσύνης, ένας τόπος ελευθερίας,
ένας τόπος δηµιουργίας, ένας τόπος που θα σπάσει πια τις κρατικιστικές αγκύλες.
Απλώς εµείς λέµε ότι αυτό δεν γίνεται µε τον τολµηρό τρόπο
που θα θέλαµε εµείς, δεν γίνεται µε τον θαρραλέο τρόπο που θα
θέλαµε εµείς και δεν γίνεται τόσο γρήγορα, όσο θα θέλαµε εµείς.
Αυτή είναι η δική µας κριτική, γι’ αυτό και είπαµε ότι δεν ψηφίζουµε επί της αρχής. Και γι’ αυτό είπαµε ότι θα ψηφίσουµε µερικές διατάξεις που πράγµατι είναι στην κατεύθυνση του
εξορθολογισµού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Μαυρουδή Βορίδη από το ΛΑΟΣ.
Ο αξιότιµος Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ.
∆ηµήτριος Ρέππας θα κλείσει τη συζήτηση για το σχέδιο νόµου
«Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα».
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω για µια ακόµη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και
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αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσω ότι δεν µπορεί να
ακολουθήσουµε πολιτική αυτιστικού κρατισµού ή αντικοινωνικού
νεοφιλελευθερισµού. Γι’ αυτό ακριβώς πετύχαµε να προχωρήσουµε σε µία πρόταση, η οποία κρατάει ζωντανό, µε ελπιδοφόρο
αύριο, τον ελληνικό σιδηρόδροµο και ταυτοχρόνως, διασφαλίζει
για το σύνολο των εργαζοµένων στο σιδηρόδροµο το αγαθό, το
δικαίωµα της εργασίας.
Όσοι µιλούν για τον ελληνικό σιδηρόδροµο, αντιπαλεύοντας
την πρότασή µας χωρίς επιχειρήµατα, επιτρέψτε µου να πω ότι
ουσιαστικώς υιοθετούν την παράταση µιας κατάστασης, η οποία
όχι δεν τιµά τη χώρα, αλλά δεν τιµά κι αυτούς οι οποίοι µπορούν
να µιλούν ακόµη και σήµερα εξ ονόµατος αυτού του συγκεκριµένου ελληνικού σιδηρόδροµου.
∆εν είναι όλα ψήφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι πολίτες
δεν είναι ψήφοι. Οι πολίτες είναι φορολογούµενοι, οι οποίοι
πληρώνουν ζηµιές και ελλείµµατα. Οι πολίτες είναι επιβάτες που
θέλουν ποιότητα υπηρεσιών σε καλή τιµή. Οι πολίτες είναι
επαγγελµατίες που θέλουν αξιόπιστο εταίρο στις σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µεταφορές. Μην κολακεύουµε οµάδες
οι οποίες προτάσσουν το εγώ τους απέναντι στο κοινωνικό
σύνολο.
Είµαστε σε έναν πόλεµο, είπε ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
Είναι αλήθεια, µεγάλη αλήθεια και εµείς τον αισθανόµαστε, σας
διαβεβαιώνω.
Αλλά, κύριε Πρόεδρε, έχουµε µία πολιορκία καθηµερινή κι από
εσάς εµείς οι Υπουργοί και πρέπει να το πω δηµοσίως.
Μεταφέρετε τόσες φορές θέµατα εργαζοµένων και άλλων
κοινωνικών οµάδων µε έναν τρόπο πιεστικό προς εµάς, που
πρέπει να σας πω ότι αισθανόµαστε πολιορκηµένοι κι εµείς µε
τον τρόπο µε τον οποίο εισηγείστε τα θέµατα και µας δίνετε
συµβουλές ή προτάσσετε τα συµφέροντα εργαζοµένων, µε τους
προβληµατισµούς που θέτουν σε εσάς και τους διαβιβάζετε στην
Κυβέρνηση.
Είµαστε σε µία έκτακτη κατάσταση. Το µνηµόνιο δεν έφερε την
κρίση. Επαναλαµβάνω, η κρίση έφερε το µνηµόνιο. Και την κρίση
την έφερε η Νέα ∆ηµοκρατία. Το µνηµόνιο είναι παιδί της Νέας
∆ηµοκρατίας. Η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουµε δεν
νοµίζω ότι θέτει διλήµµατα ενώπιόν µας για το πού πρέπει να
κατευθυνθούµε. Εµείς λέµε να πειθαρχήσουµε σε στόχους που
έχουµε θέσει, διαρθρωτικές αλλαγές, εξυγιαντικές τοµές, για να
πάµε στη µετά µνηµόνιο εποχή. Κάποιοι άλλοι µας λένε να πάµε
στην πριν το µνηµόνιο εποχή, να γυρίσουµε σε εκείνη την
κατάσταση.
Μέσα σε λίγο χρόνο πρέπει να κάνουµε ό,τι δεν κάναµε σε
δεκαετίες. Και τολµούµε, λοιπόν, µία τοµή στον ελληνικό
σιδηρόδροµο, αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος, όχι όµως
για το κοινωνικό κόστος. Και το υπερασπιζόµαστε στο µέτρο του
εφικτού.
Στη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας δεν είναι λίγα,
επαναλαµβάνω, τα 180 εκατοµµύρια –όχι 50- που θα έρθουν το
2011 στον ελληνικό σιδηρόδροµο, εκτός βεβαίως του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων που θα χρηµατοδοτήσει τα έργα
υποδοµών του σιδηροδρόµου.
Και βεβαίως, επειδή, όπως αναφέρεται στο κείµενο του
νοµοσχεδίου, καλούµεθα να αντιµετωπίσουµε µία κατεπείγουσα,
έκτακτη γενικότερη ανάγκη δηµοσίου συµφέροντος, προχωρούµε σε πρωτοβουλίες οι οποίες, θα µου επιτρέψετε να πω, ότι
δεν είναι για καθηµερινή χρήση και δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, πολιτικές επιλογής ιδίως για εµάς. Είναι, όµως, ο
ενδιάµεσος σταθµός για να φτάσουµε στον τελικό προορισµό
µας.
Και έχουν δεχθεί µε σειρά αποφάσεων τα ανώτατα δικαστήρια
της χώρας ότι εν όψει της αντιµετώπισης µιας επείγουσας, έκτακτης ανάγκης, υπεράσπισης του γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος, µπορείς να αντιµετωπίσεις –πάντοτε στο πνεύµα και µε
βάση την αρχή της αναλογικότητας- τα θέµατα αυτά της συλλογικής αυτονοµίας. Κι αυτό κάνουµε. Καταγγέλλουµε συµβάσεις
που περιέχουν ρυθµίσεις, οι οποίες έχουν µε νόµο βεβαίως περιληφθεί και είναι ακραίες. Και οι ρυθµίσεις αυτές έχουν παίξει
ένα ρόλο για να φθάσει σ’ αυτήν την κρίση ο σιδηρόδροµος.
Αλλά δίνουµε πάλι το σαφές προβάδισµα στις συλλογικές δια-
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πραγµατεύσεις πριν πάµε –αν χρειαστεί να πάµε, ελπίζουµε και
ευχόµαστε να µη χρειαστεί- σε νέα νοµοθετική πρωτοβουλία. Και
στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι -δηλαδή, οι διοικήσεις
των εταιρειών και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων- µπορεί να
προσφύγουν στη διαιτησία.
Αλλά, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να πω ότι αν αυτό γίνει
µονοµερώς, ή το επιτρέψουν να γίνει µονοµερώς, δηµιουργείται
ένα θέµα σε όλη την εξέλιξη αυτού του προγράµµατος που είναι
ένα µωσαϊκό, ψηφίδα-ψηφίδα φτιαγµένο, για να µπορέσουµε να
φθάσουµε στο στόχο.
∆εν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το όραµά µας για το
σιδηρόδροµο του αύριο αυτό το νοµοσχέδιο. Κάποιοι δεοντολογούν. Ο σιδηρόδροµος του αύριο, όµως, δεν µπορεί να προκύψει
αν δεν εφαρµοστεί αυτό το νοµοσχέδιο. Ο σιδηρόδροµος των
συνδυασµένων µεταφορών µε εµπορευµατικά κέντρα, µε ανταποκρίσεις σε λιµάνια και αεροδρόµια, σε µεγάλους οδικούς άξονες, δεν θα υπάρξει αν δεν αλλάξει. Κι αυτήν την αλλαγή επιχειρούµε. Κάναµε δεκτές, όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι που συµµετείχαν στη σχετική συζήτηση, πολλές προτάσεις. Επαναλαµβάνω, ότι στο πλαίσιο εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου για
την εφαρµογή αυτού του νοµοσχεδίου, είµαστε στη διάθεση
όλων των συναδέλφων, προκειµένου να βελτιώσουµε την πολιτική προσπάθειά µας.
Σ’ αυτό το πνεύµα, κύριε Πρόεδρε και αυτήν τη στιγµή θέλω να
προχωρήσω σε κάποιες αλλαγές, οι οποίες αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 19. Οι λέξεις «πιο αντιπροσωπευτική» -αναφέρεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις- αντικαθίσταται από
τη λέξη «αρµόδια». Επαναλαµβάνω, ότι το πνεύµα της ρύθµισης
παραπέµπει στο άρθρο 3, παράγραφος 5 του ν.1876/1990, στο
κοινό δίκαιο για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Επίσης, στο
εδάφιο β’ οι λέξεις «δεκαπέντε (15) ηµέρες» αντικαθίσταται από
τις λέξεις «τριάντα (30) ηµέρες». Τέλος, οι λέξεις «είκοσι (20)
ηµέρες» αντικαθίσταται από τις λέξεις «τριάντα πέντε (35) ηµέρες». Είναι µια πρόταση που έκανε ο κ. Στρατάκης και την υιοθετούµε.
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. ∆ηµήριος Ρέππας καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείς νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
«ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Στο άρθρο 19, παράγραφος 4, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις
- Οι λέξεις «πιο αντιπροσωπευτική» αντικαθίσταται από τη λέξη
«αρµόδια».
- Οι λέξεις «δεκαπέντε (15) ηµέρες» αντικαθίσταται από τις λέξεις «τριάντα (30) ηµέρες».
- Οι λέξεις «είκοσι (20) ηµέρες» αντικαθίσταται από τις λέξεις
«τριάντα πέντε (35) ηµέρες».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων 1 έως και 44 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων:
«Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα» και
θα γίνει η ψήφισή του χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,

977

κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό, ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του
οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το Σώµα
συµφώνησε.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και
ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων:
«Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα»
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ
και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό
τοµέα
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η αναδιάρθρωση του σιδηροδροµικού τοµέα και η διασφάλιση της εφαρµογής όλης της
σχετικής µε το σιδηροδροµικό τοµέα νοµοθεσίας της Ε.Ε. για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής σχετικά µε τον ανταγωνισµό, την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και
τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο, επιδιώκεται από τον παρόντα νόµο η αναδιάρθρωση, η εξυγίανση και η στο µέτρο του εφικτού από δηµοσιονοµική και επιχειρηµατική άποψη, ανάπτυξη
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του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΜΙΛΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Άρθρο 2
Μετασχηµατισµός εταιριών και ορισµοί
1. Οι εταιρίες που αποτελούν αντικείµενο των ρυθµίσεων του
παρόντος νόµου είναι οι εξής:
α) η εταιρία µε την επωνυµία «Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρεία» (εφεξής: «ΟΣΕ»),
β) οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες του ΟΣΕ οι οποίες ιδρύθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. στ’ του
ν.δ. 674/1970:
(i) η εταιρία µε την επωνυµία «ΓΑΙΑΟΣΕ - Ανώνυµη Εταιρεία
Αστικών Ακινήτων, Κτηµατικών, Οικοδοµικών, Τουριστικών και
Συναφών Επιχειρήσεων» (εφεξής: «ΓΑΙΑΟΣΕ»),
(ii) η εταιρία µε την επωνυµία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Ανώνυµη Εταιρεία»
(εφεξής: «ΕΡΓΟΣΕ»),
(iii) η εταιρία µε την επωνυµία «Εθνικός ∆ιαχειριστής Σιδηροδροµικής Υποδοµής Ανώνυµη Εταιρεία» (εφεξής: «Ε∆ΙΣΥ») και
γ) η εταιρία µε την επωνυµία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές -Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυµη Σιδηροδροµική Εταιρεία» (εφεξής: «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»), η οποία ιδρύθηκε από τον
ΟΣΕ µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. στ’ του ν.δ.
674/1970 και ήδη ανήκει στο ∆ηµόσιο.
2. Με τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κινούνται αµελλητί οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της
συγχώνευσης των εταιριών ΟΣΕ και Ε∆ΙΣΥ µε απορρόφηση της
δεύτερης από την πρώτη. Μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης
οι αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή Υποδοµής συνεχίζονται να
ασκούνται από την προς απορρόφηση εταιρία. Οπουδήποτε στον
παρόντα νόµο γίνεται αναφορά στον ΟΣΕ ή και στον Ε∆ΙΣΥ, θα
νοείται ο ΟΣΕ µετά τη συγχώνευση µε τον Ε∆ΙΣΥ, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από τα συµφραζόµενα.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών,
Υποδοµών και ∆ικτύων µπορεί να µεταβιβασθεί το σύνολο των
µετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ από τον ΟΣΕ στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε
φόρο ή τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων. Από τη συντέλεση
της ανωτέρω µεταβίβασης των µετοχών της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες ΟΣΕ
1. Το άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α’) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 1
Αρµοδιότητες του ΟΣΕ
1. Ο ΟΣΕ ασκεί καθήκοντα διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής όπως αυτή ορίζεται στην περίΆρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η αναδιάρθρωση του σιδηροδροµικού τοµέα και η διασφάλιση της εφαρµογής όλης της
σχετικής µε το σιδηροδροµικό τοµέα νοµοθεσίας της Ε.Ε. για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής σχετικά µε τον ανταγωνισµό, την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και
τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο, επιδιώκεται από τον παρόντα νόµο η αναδιάρθρωση, η εξυγίανση και η στο µέτρο του εφικτού από δηµοσιονοµική και επιχειρηµατική άποψη, ανάπτυξη
του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΜΙΛΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
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Άρθρο 2
Μετασχηµατισµός εταιριών και ορισµοί
1. Οι εταιρίες που αποτελούν αντικείµενο των ρυθµίσεων του
παρόντος νόµου είναι οι εξής:
α) η εταιρία µε την επωνυµία «Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρεία» (εφεξής: «ΟΣΕ»),
β) οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες του ΟΣΕ οι οποίες ιδρύθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. στ’ του
ν.δ. 674/1970:
(i) η εταιρία µε την επωνυµία «ΓΑΙΑΟΣΕ - Ανώνυµη Εταιρεία
Αστικών Ακινήτων, Κτηµατικών, Οικοδοµικών, Τουριστικών και
Συναφών Επιχειρήσεων» (εφεξής: «ΓΑΙΑΟΣΕ»),
(ii) η εταιρία µε την επωνυµία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Ανώνυµη Εταιρεία»
(εφεξής: «ΕΡΓΟΣΕ»),
(iii) η εταιρία µε την επωνυµία «Εθνικός ∆ιαχειριστής Σιδηροδροµικής Υποδοµής Ανώνυµη Εταιρεία» (εφεξής: «Ε∆ΙΣΥ») και
γ) η εταιρία µε την επωνυµία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές -Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυµη Σιδηροδροµική Εταιρεία» (εφεξής: «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»), η οποία ιδρύθηκε από τον
ΟΣΕ µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. στ’ του ν.δ.
674/1970 και ήδη ανήκει στο ∆ηµόσιο.
2. Με τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κινούνται αµελλητί οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της
συγχώνευσης των εταιριών ΟΣΕ και Ε∆ΙΣΥ µε απορρόφηση της
δεύτερης από την πρώτη. Μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης
οι αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή Υποδοµής συνεχίζονται να
ασκούνται από την προς απορρόφηση εταιρία. Οπουδήποτε στον
παρόντα νόµο γίνεται αναφορά στον ΟΣΕ ή και στον Ε∆ΙΣΥ, θα
νοείται ο ΟΣΕ µετά τη συγχώνευση µε τον Ε∆ΙΣΥ, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από τα συµφραζόµενα.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών,
Υποδοµών και ∆ικτύων µπορεί να µεταβιβασθεί το σύνολο των
µετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ από τον ΟΣΕ στο ∆ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε
φόρο ή τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων. Από τη συντέλεση
της ανωτέρω µεταβίβασης των µετοχών της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες ΟΣΕ
1. Το άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α’) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 1
Αρµοδιότητες του ΟΣΕ
1. Ο ΟΣΕ ασκεί καθήκοντα διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής όπως αυτή ορίζεται στην περί-πτωση 16 του
άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ 60 Α’).
2. Ως διαχειριστής της Σιδηροδροµικής Υποδοµής, ο ΟΣΕ
ασκεί τη διαχείριση και εκµετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής και έχει ιδίως την ευθύνη κατασκευής νέας υποδοµής, συντήρησης και λειτουργίας της υφιστάµενης υποδοµής,
διαχείρισης των συστηµάτων ρύθµισης και ασφάλειας της σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, καθώς και όσων αρµοδιοτήτων προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για το
διαχειριστή Σιδηροδροµικής Υποδοµής.
3. Στις αρµοδιότητες του ΟΣΕ περιλαµβάνονται επίσης:
α) οι υπηρεσίες επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης
τροχαίου και λοιπού σιδηροδροµικού υλικού,
β) η ίδρυση και λειτουργία σχολών ή εκπαιδευτικών κέντρων
οποιασδήποτε φύσεως, για την παροχή εκπαίδευσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως, ενδεικτικώς, για τους σκοπούς της
Οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά µε την πιστοποίηση
του προσωπικού οδήγησης µηχανών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Κοινότητας» (ΕΕ L 315/51 της
3.12.2007), καθώς και
γ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του.
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4. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο ΟΣΕ µπορεί να ιδρύει
θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε µορφής ή να συµµετέχει σε
εταιρίες ή σε κοινοπραξίες και να τους εκχωρεί αρµοδιότητες ή
και δραστηριότητές του.»
2. Eντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται
οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού του ΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρµογής του στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Η περίπτωση 6 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. ∆ιαχειριστής Υποδοµής: ο φορέας που έχει την ευθύνη για
τη διαχείριση, εκµετάλλευση και συντήρηση της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής, καθώς και τη διαχείριση των συστηµάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδοµής.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως
εξης:
«1. Ο ΟΣΕ διαχειρίζεται την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, µεριµνά για τη συντήρηση,
βελτίωση και επέκτασή της και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης
των σχετικών επενδύσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής
πολιτικής για τους σιδηρόδροµους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α’).»
5. Μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης του Ε∆ΙΣΥ κατά
τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, η οργάνωση
και λειτουργία του ΟΣΕ καλύπτει τους ακόλουθους, κατ’ ελάχιστον, τοµείς λειτουργίας:
α) Τοµέας Λειτουργίας 1: Ανάπτυξη, οικονοµική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη
Περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασµού,
µελέτης και ανάπτυξης δικτύου, παρακολούθησης και ελέγχου
εφαρµογής της επιχειρησιακής στρατηγικής, χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού και διαχείρισης, διαχείρισης και διοίκησης του
ανθρώπινου δυναµικού, σχεδιασµού, ανάλυσης και εγκατάστασης πληροφοριακών συστηµάτων, παρακολούθησης και ελέγχου
λειτουργίας των θυγατρικών εταιριών, διαχείρισης προµηθειών
και εφοδιαστικής αλυσίδας, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού, σχεδιασµού, διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εσωτερικού ελέγχου.
β) Τοµέας Λειτουργίας 2: Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και
εγκαταστάσεων
Περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασµού
και διαχείρισης θεµάτων ασφάλειας, διαλειτουργικότητας δικτύου και εν γένει εφαρµογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισµών και Οδηγιών της Ε.Ε., καθορισµού προτύπων και
προδιαγραφών κατασκευής του σιδηροδροµικού δικτύου και
εγκαταστάσεων (επιδοµής και υποδοµής), ελέγχου της κατασκευής δικτύου και εγκαταστάσεων (επιδοµής και υποδοµής),
καθώς και προγραµµατισµού, υλοποίησης, παρακολούθησης,
επιθεώρησης και ελέγχου της συντήρησης του δικτύου και των
εγκαταστάσεων είτε µε αυτεπιστασία είτε µε ανάθεση σε τρίτους.
γ) Τοµέας Λειτουργίας 3: ∆ιαχείριση Κυκλοφορίας
Περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασµού
και διαχείρισης θεµάτων ασφάλειας της κυκλοφορίας στο σιδηροδροµικό δίκτυο και εν γένει εφαρµογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισµών και Οδηγιών της Ε.Ε., κατανοµής
χωρητικότητας και διαχείρισης πρόσβασης, δήλωσης δικτύου,
καθορισµού και είσπραξης τελών χρήσης υποδοµής, σχεδιασµού, προγραµµατισµού, συντονισµού και διαχείρισης της πραγµατοποιούµενης κυκλοφορίας, καθώς και επιθεώρησης και
ελέγχου της κυκλοφορίας.
δ) Τοµέας Λειτουργίας 4: Συντήρηση Τροχαίου Υλικού
Περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασµού
και διαχείρισης θεµάτων ασφάλειας του τροχαίου υλικού κατ’
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων των Κανονισµών και Οδηγιών
της Ε.Ε., καθορισµού προτύπων και προδιαγραφών συντήρησής
του, προγραµµατισµού, υλοποίησης και επιθεώρησης της συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής του τροχαίου υλικού,
καθώς και ελέγχου της συντήρησης τροχαίου υλικού βάσει των
προτύπων και προδιαγραφών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

6. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΟΣΕ µετά
την απορρόφηση του Ε∆ΙΣΥ στο πλαίσιο του προγράµµατος εξυγίανσης και ανάπτυξης του οµίλου προσδιορίζεται ως αναγκαίο
το ακόλουθο προσωπικό ανά Τοµέα Λειτουργίας:

Τοµέας Λειτουργίας

Αριθµός
Προσωπικού

1. Ανάπτυξη, οικονοµική διαχείριση,
διοίκηση και υποστήριξη

220

2. Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου
και εγκαταστάσεων

800

3. ∆ιαχείριση Κυκλοφορίας

860

4. Συντήρηση Τροχαίου Υλικού

920

Σύνολο

2.800

Ο κατά τα άνω αριθµός προσωπικού δύναται να αναθεωρείται
από τον ΟΣΕ ανάλογα µε τις εκάστοτε οργανωτικές ανάγκες, το
σχεδιασµό και την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου.
Άρθρο 4
Αρµοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ
1. Στις αρµοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ περιλαµβάνονται:
α) η µελέτη, δηµοπράτηση, προµήθεια, κατασκευή, διοίκηση
έργων σιδηροδροµικής υποδοµής µε των επ’ αυτής σιδηροδροµικών συστηµάτων,
β) η παροχή υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ σχετιζόµενων µε το σχεδιασµό, ανάπτυξη και εφαρµογή των προγραµµάτων του,
γ) η διενέργεια µε µέριµνά της και δαπάνες του ∆ηµοσίου ή
τυχόν άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
στο άρθρο 1 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), κατά περίπτωση,
απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών υπέρ του ∆ηµοσίου
ή τυχόν άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα για την κατασκευή
έργων σιδηροδροµικής υποδοµής, καθώς και πάσης φύσεως
έργων που της ανατίθενται,
δ) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασµού, ανάπτυξης, υποστήριξης,
διαχείρισης, µελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως
έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
ε) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΕΡΓΟΣΕ µπορεί να
ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε µορφής ή να συµµετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες µε αντικείµενο τις δραστηριότητές της.
3. Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της η ΕΡΓΟΣΕ
εκτελεί τις εργασίες της µε όρους αγοράς.
4. Eντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται
οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΡΓΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρµογής του στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
5. Ο ΟΣΕ δύναται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
να αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ, εφόσον είναι συνδεδεµένη επιχείρηση
κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, την
παροχή προς αυτόν υπηρεσιών, πάσης φύσεως, που σχετίζονται
µε το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εφαρµογή των προγραµµάτων του, καθώς και να παραχωρεί και να µεταβιβάζει, χωρίς
αντάλλαγµα, στην ΕΡΓΟΣΕ όλα τα κύρια και παρεπόµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβάσεις έργων.
Ως «έργο» για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται
κάθε δραστηριότητα που εµπίπτει στο αντικείµενο της ΕΡΓΟΣΕ
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η
ΕΡΓΟΣΕ, µετά τη µεταβίβαση, υποκαθιστά τον ΟΣΕ σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συµβάσεων ή των διακηρύξεων δηµοπράτησης των έργων και των εγγυητικών επιστολών. ∆εν
µεταβιβάζονται στην ΕΡΓΟΣΕ υποχρεώσεις του ΟΣΕ από συµβάσεις εκτελούµενων έργων, που τυχόν θα δηµιουργηθούν µέχρι

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

την ηµεροµηνία ανάληψης των έργων από την ΕΡΓΟΣΕ. Ο τρόπος και οι όροι ανάθεσης παροχής υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ,
καθώς και µεταβίβασης έργων καθορίζονται µε σύµβαση µεταξύ
του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διενέργεια των υπέρ του
∆ηµοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2190/1994, απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών, προκειµένου να εκτελεσθούν έργα που σχετίζονται µε τη σιδηροδροµική υποδοµή,
καθώς και πάσης φύσεως έργων που ανατίθενται στην ΕΡΓΟΣΕ
πραγµατοποιούνται µε µέριµνα της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία έχει την ευθύνη σύνταξης των σχετικών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και
κτηµατολογικών πινάκων, εισηγείται αρµοδίως για την κήρυξη
των σχετικών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιµελείται για την
έγκαιρη έγκρισή τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες και νοµιµοποιείται στις σχετικές δίκες στο όνοµα και για λογαριασµό του
∆ηµοσίου ή του φορέα υπέρ του οποίου έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση. Υπόχρεος προς καταβολή αποζηµίωσης στους δικαιούχους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία περί
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, είναι το ∆ηµόσιο ή ο φορέας
υπέρ του οποίου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά
περίπτωση.
7. Οι εταιρίες που έχουν συµβληθεί στην από 20.5.2009 σύµβαση ρύθµισης σχέσεων η οποία κυρώθηκε µε την απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών υπ’ αριθµ. Φ8/οικ.
33372/3011/16.6.2009 (ΦΕΚ 1213 Β’) προβαίνουν αµελλητί στην
κατάργηση ή τροποποίηση των όρων της που αντιβαίνουν στις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες ΓΑΙΑΟΣΕ
1. Στις αρµοδιότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαµβάνονται:
α) η µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο µελέτη και επίλυση νοµικών, πολεοδοµικών, τεχνικών ή άλλων ζητηµάτων προς το
σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκµετάλλευση ακινήτων,
αστικών ή µη, που ανήκουν στη ΓΑΙΑΟΣΕ ή σε τρίτους,
β) η αγορά ή η πώληση ακινήτων, καθώς και η άσκηση κάθε είδους κτηµατικών εργασιών και συναλλαγών,
γ) η ανάληψη και εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων,
δ) η ανέγερση ή εκµετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών,
τουριστικών και κάθε είδους εµπορικών εν γένει εγκαταστάσεων,
ε) η οργάνωση, ανάπτυξη και εκµετάλλευση εµπορικών, βιοµηχανικών ή αγροτικών ακινήτων ή εγκαταστάσεων,
στ) η παροχή υπηρεσιών συµβούλου – εµπειρογνώµονος,
καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη µελετών σκοπιµότητας,
σχετικών µε την αξιοποίηση, εκτίµηση, διαχείριση ή εκµετάλλευση ακινήτων, οικονοµοτεχνικών µελετών, ερευνών αγοράς,
µελετών βιωσιµότητας, καθώς και µελετών συναφών µε την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασµού και προγραµµάτων αξιοποίησης και εκµετάλλευσης ακινήτων,
ζ) η ίδρυση και λειτουργία εµπορευµατικών κέντρων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ ή τρίτων,
η) η απόκτηση µε αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή
ακινήτων,
θ) η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ,
ι) η τήρηση του µητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς και της ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαµβάνεται σιδηροδροµική υποδοµή,
ια) η µέριµνα, υπό τις οδηγίες και την εποπτεία της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, για την ταχεία και αποτελεσµατική έκδοση από τα αρµόδια Υπουργεία και υπηρεσίες
των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την αξιοποίηση
των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και έχουν υπαχθεί,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του
παρόντος, στη διαδικασία αξιοποίησης και εκµετάλλευσης σύµ-
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φωνα µε το ν. 3049/2002 και
ιβ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
2. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η ΓΑΙΑΟΣΕ µπορεί να
συνάπτει συµβάσεις µε τρίτους, να προβαίνει σε εκµισθώσεις
ορισµένης ή αόριστης διάρκειας και εν γένει στην παραχώρηση
της χρήσης ακινήτων. Στις εν λόγω συµβάσεις µισθώσεως δεν
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να
συστήνει εταιρίες κάθε µορφής στις οποίες να εισφέρει δικαιώµατα διαχείρισης ή και εµπράγµατα ή και άλλα ενοχικά δικαιώµατα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της
ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά
περίπτωση έργων ή µελετών για την ανάδειξη και επίλυση των
αναγκαίων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων αυτών ζητηµάτων πάσης φύσεως (όπως ενδεικτικώς πολεοδοµικής και νοµικής), να πραγµατοποιεί έρευνες αγοράς για το σχεδιασµό για
την αξιοποίηση της διαχειριζόµενης εκ µέρους της ακίνητης περιουσίας, να εκπονεί τις απαραίτητες µελέτες και να προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες ωρίµανσης (όπως ενδεικτικώς τεχνοοικονοµικές µελέτες, µελέτες κόστους οφέλους, πολεοδοµικές µελέτες, προετοιµασία προκηρύξεων και δηµοσιότητα) για
την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας για την οποία της έχει
ανατεθεί η διαχείριση, να συνάπτει συµβάσεις παραχώρησης µε
τρίτους ή Συµπράξεις ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα του ν.
3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α’), να συµµετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση ακινήτων, καθώς και να διεξάγει διαγωνισµούς και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη
βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, της έχουν
παραχωρηθεί ή της ανήκουν.
4. Οι µελέτες και οι υπηρεσίες συµβούλου που αναθέτει η ΓΑΙΑΟΣΕ και σχετίζονται µε τη διαχείριση ή την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, ανατίθενται και συνάπτονται σύµφωνα
µε τον κανονισµό σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών
και µελετών της ΓΑΙΑΟΣΕ.
5. Μέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΓΑΙΑΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρµογής του στις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
6. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
µε την οποία προσδιορίζονται τα ζητήµατα σχετικά µε τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στα οποία περιλαµβάνονται, κατ’ ελάχιστον, ο µηχανισµός παρακολούθησης, µε
πρόβλεψη για αναφορές της πορείας εκµετάλλευσης των ακινήτων και πιθανών αποκλίσεων από προγραµµατισµό χρονικό και
οικονοµικό, ο τρόπος απόδοσης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ προς τον κύριο
των ακινήτων των πάσης φύσεως εισοδηµάτων και ωφεληµάτων
από την αξιοποίηση των διαχειριζόµενων εκ µέρους της ακινήτων και το ποσό που η ίδια παρακρατεί για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, ενδεχόµενες ρήτρες και αρχές
κοστολόγησης και τιµολόγησης της ΓΑΙΑΟΣΕ προς τον κύριο των
ακινήτων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να
προσδιορίζονται µε όρους αγοράς. Μετά τη µεταβίβαση των µετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ στο ∆ηµόσιο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, η αρµοδιότητα για την έκδοση της
ανωτέρω απόφασης ανήκει αποκλειστικά στον Υπουργό Οικονοµικών.
Άρθρο 6
Ρυθµίσεις για ακίνητη περιουσία
1. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στον ΟΣΕ,
συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων της σιδηροδροµικής υποδοµής, περιέρχεται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο,
από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων. Από την ανωτέρω µεταβίβαση, το ∆ηµόσιο, µε τις αρµόδιες εκάστοτε υπηρεσίες, οργανισµούς ή εταιρίες, µεριµνά για
την επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου, που αποτελεί την
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Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, αποκτώντας τα αναγκαία προς
τούτο ακίνητα κατά κυριότητα και διαθέτοντάς τα για τον ανωτέρω σκοπό. Εκκρεµείς διαδικασίες κήρυξης αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης ακινήτων υπέρ ΟΣΕ µε τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υπέρ του ∆ηµοσίου. Με όµοια απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως ύστερα από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων
που παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 93,107,108
και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορούν να εξαιρούνται, εν όλω ή εν µέρει, από την ως άνω
µεταβίβαση τα κάτωθι ακίνητα που περιέρχονται µε τη δηµοσίευση της ανωτέρω αποφάσεως στην κυριότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:
α) Οινόη
Η έκταση ιδιοκτησίας ΟΣΕ συνολικού εµβαδού 38.446,052 τ.µ.
που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Σιδηροδροµικού Σταθµού Οινόης του ∆ήµου Σχηµαταρίου της Ν.Α. Βοιωτίας και ορίζεται από τις κορυφές (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1) στο
απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος κλίµακας 1:1.000 που
συντάχθηκε το Φεβρουάριο του 2005 από τη σύµπραξη των εταιρειών ΑΝΥΣΜΑ Α.Ε. – ΤΟΠΟ∆ΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε., και προσαρτάται σε
σµίκρυνση ως Παράρτηµα Α στον παρόντα νόµο.
β) Εµπορικός Σταθµός Θεσσαλονίκης
Η έκταση ιδιοκτησίας ΟΣΕ συνολικού εµβαδού 148.715,970
τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή του Εµπορικού Σιδηροδροµικού
Σταθµού Θεσσαλονίκης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης και ορίζεται από τις κορυφές (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1) στο απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος κλίµακας 1:1.000 που συντάχθηκε τον
Ιανουάριο του 2005 από τη σύµπραξη των εταιρειών ΝΑΜΑ Α.Ε.
– ΓΑΙΑΚΟΜ Ε.Ε., και προσαρτάται σε σµίκρυνση ως Παράρτηµα
Β στον παρόντα νόµο.
γ) ∆ιαλογή
Η έκταση ιδιοκτησίας ΟΣΕ συνολικού εµβαδού 146.802,590
τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή του Σιδηροδροµικού Σταθµού
∆ιαλογής του ∆ήµου Ελευθερίου Κορδελιού της Ν.Α. Θεσσαλονίκης και ορίζεται από τις κορυφές (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 1) στο απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος κλίµακας 1:1.000 που συντάχθηκε
τον Ιανουάριο του 2005 από τη σύµπραξη των εταιρειών ΝΑΜΑ
Α.Ε. – ΓΑΙΑΚΟΜ Ε.Ε., και προσαρτάται σε σµίκρυνση ως Παράρτηµα Γ στον παρόντα νόµο.
δ) Νέα Μαγνησία
Η έκταση ιδιοκτησίας ΟΣΕ συνολικού εµβαδού 151.188,750
τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή του Σιδηροδροµικού Τριγώνου
Νέας Μαγνησίας του ∆ήµου Εχεδώρου της Ν.Α. Θεσσαλονίκης
και ορίζεται από τις κορυφές (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1)
στο απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος κλίµακας 1:1.000
που συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2005 από τη σύµπραξη των
εταιρειών ΝΑΜΑ Α.Ε. – ΓΑΙΑΚΟΜ Ε.Ε., και προσαρτάται σε σµίκρυνση ως Παράρτηµα ∆ στον παρόντα νόµο.
ε) Λαχανόκηποι
Η έκταση ιδιοκτησίας ΟΣΕ συνολικού εµβαδού 36.621,920 τ.µ.
που βρίσκεται στην περιοχή του Σιδηροδροµικού Σταθµού Λαχανόκηπων του ∆ήµου Εχεδώρου της Ν.Α. Θεσσαλονίκης και
ορίζεται από τις κορυφές (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
1) στο απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος κλίµακας
1:1.000 που συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2005 από τη σύµπραξη των εταιρειών ΝΑΜΑ Α.Ε. – ΓΑΙΑΚΟΜ Ε.Ε., και προσαρ-
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τάται σε σµίκρυνση ως Παράρτηµα Ε στον παρόντα νόµο.
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 16 του άρθρου 2 του
π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Εθνική Σιδηροδροµική
Υποδοµή: η παραπάνω Σιδηροδροµική Υποδοµή που βρίσκεται
εντός της ελληνικής επικράτειας.»
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που εκδίδεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος συγκροτείται επιτροπή για τον
προσδιορισµό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής. Η επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) µέλη, τα οποία διαθέτουν γνώση και εµπειρία στη λειτουργία του σιδηροδρόµου
και στη διαχείριση του δικτύου του. Η επιτροπή καταρτίζει το
σχετικό κατάλογο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
τη συγκρότησή της, ο οποίος και δηµοσιεύεται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Έως τον ανωτέρω προσδιορισµό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδροµική
Υποδοµή, για την αξιοποίηση και εν γένει εµπορική εκµετάλλευση των ακινήτων η ΓΑΙΑΟΣΕ λαµβάνει προηγουµένως τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιαχειριστή Υποδοµής σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 5 περίπτωση β’ του παρόντος.
Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισµός των ακινήτων δύναται να
αναθεωρείται µετά από τυχόν µεταβολή της κατάστασης ή και
του σχεδιασµού των ακινήτων, από Επιτροπή που συγκροτείται
εκάστοτε µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων. Για την κατάρτιση και δηµοσίευση της αναθεώρησης
εφαρµόζονται οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων.
4. Αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες του κατά την παράγραφο 3 προσδιορισµού των ακινήτων από την επιτροπή της
ίδιας παραγράφου, ως εγκαταστάσεις και εξοπλισµός που αποτελούν την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή νοούνται τα εξής:
α) τα στοιχεία που αποτελούν µέρος των κυρίων και υπηρεσιακών γραµµών της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένης της απαλλοτριωµένης λωρίδας γης
εκατέρωθεν της γραµµής στο βαθµό που αυτή εξυπηρετεί τις
λειτουργικές ανάγκες του ∆ιαχειριστή Σιδηροδροµικής Υποδοµής όπως ενδεικτικώς παράλληλοι οδοί που εξυπηρετούν το
έργο της συντήρησης,
β) οι γραµµές που βρίσκονται στο εσωτερικό των σταθµών επισκευής υλικού, στις αποθήκες ή στα αµαξοστάσια οχηµάτων κινήσεως και των ιδιωτικών ή παρακαµπτηρίων γραµµών, καθώς
και οι εγκαταστάσεις µηχανοστασίων και εργοστασίων που χρησιµοποιεί ο ∆ιαχειριστής Σιδηροδροµικής Υποδοµής για τη συντήρηση και επισκευή του τροχαίου υλικού που χρησιµοποιεί για
το έργο του,
γ) γήπεδα που φιλοξενούν δραστηριότητες του ∆ιαχειριστή
Υποδοµής,
δ) χωµατουργικά, ιδίως επιχώµατα, τάφροι, αύλακες και οπές
αποστραγγίσεως, κτισµένες τάφροι, οχετοί, τοίχοι επικαλύψεως,
φυτά προστασίας των πρανών κ.λπ., κρηπιδώµατα επιβατών και
εµπορευµάτων, ερείσµατα οδών και διαβάσεις πεζών, τοίχοι περιφράξεως, φράκτες εκ φυτών, φράκτες εκ πασσάλων, λωρίδες
πυρασφαλείας, συσκευές για τη θέρµανση των κλειδιών, φράκτες αντιχιονικής προστασίας,
ε) τεχνικά έργα, όπως γέφυρες, αναχώµατα και λοιπές διαβάσεις, σήραγγες, κεκαλυµµένες τάφροι και άλλες υπόγειες διαβάσεις, τοίχοι υποστηρίξεως και αντιστηρίξεως και έργα
προστασίας από χιονοστιβάδες, λιθοπτώσεις κ.λπ., ισόπεδες διαβάσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των έργων για την ασφάλεια
της οδικής κυκλοφορίας,
στ) επιδοµές, ιδίως σιδηροτροχιές, αυλακωτές σιδηροτροχιές
και αντιτροχιές, στρωτήρες, διαµήκεις στρωτήρες, µικρά εξαρτήµατα συνενώσεως, λιθορριπές περιλαµβανοµένου και του αµµοχάλικου,
ζ) κλειδιά, περιστρεφόµενες πλατφόρµες και άµαξες µεταφορτώσεως (µε την εξαίρεση εκείνων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα οχήµατα κινήσεως),
η) διαβάσεις για ταξιδιώτες και εµπορεύµατα συµπεριλαµβανοµένων και των οδών ή διαδρόµων προσβάσεως,
θ) εγκαταστάσεις ασφαλείας, σηµατοδοτήσεως και τηλεπικοι-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

νωνιών για γραµµές, σταθµούς και σταθµούς διαλογής, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων παραγωγής, µετατροπής
και διανοµής της ηλεκτρικής ενεργείας για την υπηρεσία σηµατοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών, κτίρια για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, τροχοπέδες γραµµών,
ι) εγκαταστάσεις φωτισµού για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχηµάτων,
ια) συσκευές µετατροπής και µεταφοράς της ηλεκτρικής ενεργείας για την έλξη των αµαξοστοιχιών (δηλαδή υποσταθµοί,
γραµµές παροχής ρεύµατος από τους υποσταθµούς στις γραµµές επαφής, γραµµές επαφής και σχετικά υποστηρίγµατα), τρίτη
σιδηροτροχιά συµπεριλαµβανοµένου και του υποβάθρου της,
ιβ) κτίρια για την εξυπηρέτηση της υποδοµής,
ιγ) ειδικότερα για τους σιδηροδροµικούς σταθµούς, ως τµήµατα της σιδηροδροµικής υποδοµής θεωρούνται µόνο τα µέρη
των σταθµών στα οποία λειτουργούν δραστηριότητες σχετικές
µε τη διαχείριση της σιδηροδροµικής υποδοµής και
ιδ) τα εργοστάσια και τα µηχανοστάσια όπου πραγµατοποιείται η συντήρηση και οι επισκευές του τροχαίου υλικού τρίτων,
καθώς και οι χώροι σταυλισµού αυτού του τροχαίου υλικού.
5. α) Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εµπορική εκµετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ, καθώς και αυτών που
µεταβιβάζονται διά του παρόντος στο ∆ηµόσιο αποτελεί αρµοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με απόφαση της ∆ιυπουργικής
Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 προσδιορίζονται τα ακίνητα, η αξιοποίηση και εν γένει εκµετάλλευση των
οποίων κρίνεται ότι συµβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Για την
αξιοποίηση και εκµετάλλευση των ακινήτων αυτών η ΓΑΙΑΟΣΕ
ακολουθεί τις εντολές και οδηγίες της ανωτέρω ∆ιυπουργικής
Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, µε απόφαση της οποίας καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Για τα λοιπά ακίνητα που διαχειρίζεται η
ΓΑΙΑΟΣΕ και µόνο εφόσον αυτά εξαιρούνται από την παραπάνω
απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής εφαρµόζεται το στοιχείο
β’ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Για την υλοποίηση
του προγράµµατος αξιοποίησης ακινήτων αυτής της κατηγορίας,
εφόσον αυτή προϋποθέτει κατασκευή ή ανακατασκευή τµήµατος της σιδηροδροµικής υποδοµής, για την οποία αρµόδια, σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες του παρόντος νόµου, είναι
η ΕΡΓΟΣΕ, συµπράττει κατά το λόγο της αρµοδιότητάς της και
η τελευταία, η παρακολούθηση όµως της εµπορικής εκµετάλλευσης και αξιοποίησης παραµένει στην αρµοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ.
β) Στην ανωτέρω αρµοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιλαµβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες στα σχετιζόµενα µε τη
σιδηροδροµική υποδοµή ακίνητα και τις λειτουργικές ανάγκες
διαχείρισης της σιδηροδροµικής υποδοµής, οι οποίες ανήκουν
κατά την κείµενη νοµοθεσία στον ∆ιαχειριστή Υποδοµής και παραµένουν στην αποκλειστική αρµοδιότητά του. Για την αξιοποίηση και εν γένει εµπορική εκµετάλλευση και των ακινήτων, που
έχουν προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι εξυπηρετούν
λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, εφόσον αυτή
είναι δυνατή, αποκλειστικώς αρµόδια είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαµβάνει προηγουµένως τη σύµφωνη
γνώµη του ∆ιαχειριστή Υποδοµής ως προς τις προδιαγραφές,
τις προϋποθέσεις και τους λειτουργικούς περιορισµούς των σχεδιαζόµενων κατασκευών και τη λειτουργία για την οποία αυτές
προορίζονται, προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο ή να µην
παρεµποδίζεται η δραστηριότητα του ∆ιαχειριστή Υποδοµής.
6. α) Στο πλαίσιο της κατά την προηγούµενη παράγραφο διαχειριστικής της αρµοδιότητας η ΓΑΙΑΟΣΕ, ενεργώντας στο
όνοµα και για λογαριασµό του ΟΣΕ ή του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση, ως κυρίου των διαχειριζόµενων εκ µέρους της ακινήτων,
υπογράφει κάθε σύµβαση, ενοχική ή εµπράγµατη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκµετάλλευση µε κάθε τρόπο, µεταβίβαση,
επιβάρυνση µε κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώµατα
κάθε είδους σχετικά µε τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύµβασης για τη µεταβίβαση της ακίνητης
περιουσίας του ∆ηµοσίου που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της
ανήκει κατά κυριότητα, λαµβάνεται µε µέριµνα της ΓΑΙΑΟΣΕ
έγκριση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών
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και ∆ικτύων µε κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό ισχύει και για
συµβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτου µε διάρκεια µεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών.
β) Με την επιφύλαξη της αρµοδιότητας της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η
ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό της Σχέδιο που
εγκρίνεται από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α’).
γ) Σε περιπτώσεις κατασκευής έργων ή δικτύων υποδοµής του
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., ∆ηµόσιας Επιχείρησης ή Οργανισµού, είναι
δυνατόν να παραχωρούνται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ που λαµβάνεται µετά από έγκριση του ∆ιαχειριστή Υποδοµής, στοιχεία της Εθνικής Σιδηροδροµικής
Υποδοµής έναντι άλλων ίσης αξίας ανταλλαγµάτων ή ωφελειών
της ΓΑΙΑΟΣΕ, του ∆ιαχειριστή Υποδοµής ή εύλογης αποζηµίωσης, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται η συνέχεια, η λειτουργία και
η ασφάλεια της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες απαλλοτριώσεων, κατασκευής και
όλες οι εν γένει απαιτούµενες δαπάνες βαρύνουν το ∆ηµόσιο ή
τη ∆ηµόσια Επιχείρηση, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµό, που εξυπηρετούνται από αυτή την παραχώρηση.
δ) Η µεταβίβαση των ακινήτων ιδιοκτησίας του ΟΣΕ προς το
∆ηµόσιο και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαχειριστικής αρµοδιότητας της
ΓΑΙΑΟΣΕ, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων.
7. Η εκτέλεση των κάθε είδους συµβάσεων µίσθωσης, παραχώρησης, χρησιδανείου ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, που
αφορούν τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και έχουν συναφθεί από τον ΟΣΕ, την Ε∆ΙΣΥ ή την ΕΡΓΟΣΕ µε οποιοδήποτε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από
τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Απαιτήσεις και κάθε άλλο δικαίωµα από τις ανωτέρω συµβάσεις εκχωρούνται αυτοδικαίως στη ΓΑΙΑΟΣΕ χωρίς
άλλες διατυπώσεις.
8. Η ΓΑΙΑΟΣΕ νοµιµοποιείται αποκλειστικώς αυτή ενεργητικά
και παθητικά σε όλες τις δίκες µε αντικείµενο δικαιώµατα που
σχετίζονται µε τα ακίνητα που διαχειρίζεται, µε εξαίρεση τις σχετικές δίκες µε τις διενεργούµενες από την ΕΡΓΟΣΕ απαλλοτριώσεις για την επέκταση και βελτίωση της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής, στις οποίες νοµιµοποιείται η τελευταία. Εκκρεµείς δίκες για τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 225 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, στο όνοµα της
οποίας εκτελούνται σχετικές ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις. Η συζήτηση δικών, στις οποίες υπεισέρχεται η ΓΑΙΑΟΣΕ δυνάµει του παρόντος, µπορεί να αναβάλλεται µία φορά ύστερα
από αίτηµα του ΟΣΕ ή της ΓΑΙΑΟΣΕ.
9. Η ΓΑΙΑΟΣΕ καταγράφει την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται, καθώς επίσης την ακίνητη περιουσία που περιλαµβάνει
εγκαταστάσεις της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής, συντάσσοντας και ενηµερώνοντας µητρώο ακίνητης περιουσίας (όπως
ενδεικτικώς ακίνητα και τίτλοι κτήσης αυτών, χρήσεις γης και
όροι δόµησης). Η ΕΡΓΟΣΕ ενηµερώνει αµελλητί τη ΓΑΙΑΟΣΕ για
ακίνητα που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή νέων σιδηροδροµικών έργων και παρέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την ενηµέρωση και τήρηση του µητρώου.
10. Μισθώσεις ακινήτων που περιέρχονται στη διαχείριση της
ΓΑΙΑΟΣΕ και καταρτίζονται µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου δεν θεωρούνται εµπορικές και δεν υπάγονται στο π.δ.
34/1995 (ΦΕΚ 30 Α’) περί εµπορικών µισθώσεων.
11. Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που περιέρχονται
στην αρµοδιότητα διαχείρισης και εν γένει αξιοποίησης της ΓΑΙΑΟΣΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες έχουν κηρυχθεί και δεν έχουν συντελεσθεί, θεωρούνται ως αυτοδικαίως
ανακληθείσες µετά την παρέλευση έτους από την κήρυξή τους.
Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να κηρυχθεί για τον ίδιο ή παρόµοιο σκοπό απαλλοτρίωση πριν από την πάροδο δύο (2) ετών
από την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης. Σε περίπτωση αµφισβήτησης ως προς την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης ή
τη µη σύννοµη εκ νέου κήρυξη αυτής, εκδίδεται σχετική διαπι-
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στωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
12. α) Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από
την εφαρµοστέα εκάστοτε νοµοθεσία ως προϋπόθεση για την
εκµετάλλευση και εν γένει αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τους
καθ’ ύλην αρµόδιους ή συναρµόδιους Υπουργούς κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων οι οποίες εκχωρούν τις σχετικές αρµοδιότητες σε άλλα όργανα ή υπηρεσίες, της κεντρικής διοίκησης,
της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε
εξαίρεση των αµιγώς τοπικών υποθέσεων και των αρµοδιοτήτων
που έχουν απονεµηθεί σε ανεξάρτητες αρχές. Με την επιφύλαξη
ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόµου ή των κανονιστικών
πράξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, οι διοικητικές υπηρεσίες που είναι εκ του νόµου αρµόδιες για την
προετοιµασία των προς έκδοση αδειών, οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από
την ηµέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτηµα, η δε υπέρβαση της προθεσµίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα και επιτρέπει στον κατά κλάδο αρµόδιο
Υπουργό να αναθέσει το ζήτηµα σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους.
β) Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, οι όροι δόµησης, οι χρήσεις γης και τα επί µέρους πολεοδοµικά χαρακτηριστικά και όρια των προς αξιοποίηση εντός σχεδίου πόλεως
κειµένων ακινήτων που διαχειρίζεται τροποποιούνται σύµφωνα
µε την ακόλουθη διαδικασία και προϋποθέσεις:
(i) Με µέριµνα της ΓΑΙΑΟΣΕ εκπονείται µελέτη, µε την οποία
συνεκτιµώνται οι περιβαλλοντικές, πολεοδοµικές και λοιπές επιπτώσεις των προτεινόµενων τροποποιήσεων, λαµβανοµένων
υπόψη και των προοπτικών αξιοποίησης. Η µελέτη αυτή, συνοδευόµενη από σχέδιο των προτεινόµενων ρυθµίσεων επί των
οποίων γνωµοδοτεί σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών το κεντρικό
ΣΧΟΠ, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ και αποστέλλεται προς άµεση ανάρτηση (µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες
από την αποστολή της µελέτης και του σχεδίου) στους ΟΤΑ Α’
και Β’ βαθµού, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων βρίσκεται το
συγκεκριµένο ακίνητο.
(ii) Οι εν λόγω ΟΤΑ, καθώς και το ενδιαφερόµενο κοινό, συµπεριλαµβανοµένων των κατοίκων των ΟΤΑ αυτών, καθώς και οι
ενδιαφερόµενοι για την αξιοποίηση, µπορούν να υποβάλουν απόψεις και ενστάσεις σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
ανάρτηση. Εν συνεχεία, και αφού ληφθούν υπόψη οι ως άνω απόψεις και ενστάσεις, διατυπώνεται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από
το κεντρικό ΣΧΟΠ, σε συνεργασία µε τη ΓΑΙΑΟΣΕ, τελικό σχέδιο,
το οποίο υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, µε βάση το οποίο εκπονείται σχέδιο
προεδρικού διατάγµατος υπογραφόµενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και τους τυχόν συναρµόδιους καθ’ ύλην Υπουργούς.
(iii) Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται επίσης, αφ’ ενός για
την ένταξη στο πολεοδοµικό σχέδιο ακινήτων που διαχειρίζεται
η ΓΑΙΑΟΣΕ, αφ’ ετέρου δε για τη χωροταξική και πολεοδοµική
ρύθµιση των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων που διαχειρίζεται η
ΓΑΙΑΟΣΕ, µε την εκπόνηση ειδικής Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.
γ) Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 11 του
παρόντος άρθρου, η µε οποιονδήποτε τρόπο δέσµευση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και των συνδεδεµένων κατ’
άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920 µε αυτήν εταιριών για πολεοδοµική ή άλλη αξιοποίηση, αίρεται αυτοδικαίως τριάντα (30) ηµέρες
µετά την αποστολή σχετικής όχλησης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ προς
τους φορείς που έχουν προβεί στη δέσµευση ή/και επωφελούνται από αυτή, εκτός εάν οι εν λόγω φορείς αποδείξουν εγγράφως προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ ότι ενδιαφέρονται πραγµατικά για την
άµεση απόκτηση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί των εν λόγω ακινήτων και επιπλέον διαθέτουν ήδη και έχουν δεσµεύσει τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους για να το επιτύχουν. Σε περίπτωση
αρνητικής κρίσης της ΓΑΙΑΟΣΕ, οι εν λόγω φορείς δύνανται να
προσφύγουν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, το
οποίο αποφαίνεται υποχρεωτικά µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες για
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την άρση ή τη διατήρηση της δέσµευσης.
δ) Για τα πάσης φύσεως κτίσµατα επί των ακινήτων κυριότητας
ΟΣΕ ή και ∆ηµοσίου, τα οποία διαχειρίζεται, κατά τις διατάξεις
του παρόντος, η ΓΑΙΑΟΣΕ, και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί εν
όλω ή εν µέρει οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία οικοδοµικές και συναφείς άδειες, εισάγεται ειδική διαδικασία νοµιµοποίησης µέσω της έκδοσης των σχετικών αδειών µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου. Εφόσον απαιτείται τροποποίηση του
υφιστάµενου πολεοδοµικού καθεστώτος, ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου. Η διαδικασία νοµιµοποίησης περατώνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την υποβολή σχετικού αιτήµατος εκ µέρους της ΓΑΙΑΟΣΕ
χωρίς να επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στο νόµο χρηµατικές ή
άλλες κυρώσεις.
13. Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων που περιλαµβάνονται (ή ανήκουν) κάθε φορά στο κατά το άρθρο 9 Καταργηµένο ∆ίκτυο δύναται να κινείται διαδικασία τακτοποίησης των
ακινήτων αυτών µε υποχρεωτικές συνενώσεις µε όµορες ιδιοκτησίες είτε στο πλαίσιο αναδασµού, εφόσον εµπίπτουν σε αγροτικές εκτάσεις, είτε µε προσκυρώσεις σε όµορες ιδιοκτησίες είτε
µε κάθε άλλον προβλεπόµενο τρόπο. Ειδικότερα θέµατα σχετικά
µε τον τρόπο τακτοποίησης των ακινήτων αυτών καθορίζονται
ύστερα από εισήγηση της ΓΑΙΑΟΣΕ µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
14. Για τα ακίνητα τα οποία διακατέχονται παρανόµως από τρίτους και περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
στη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ, εφαρµόζεται η προβλεπόµενη για
την προστασία των δηµόσιων κτηµάτων νοµοθεσία µε την άµεση
αποβολή των παρανόµως διακατεχόντων αυτά προσώπων και
την εφαρµογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δηµόσια κτήση νοµοθεσία. Αρµόδια για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας προς τούτο διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας είναι η
ΓΑΙΑΟΣΕ.
15. Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του β.δ. 24.9/20.10.1958
«Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», (ΦΕΚ
171 Α’), όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του παραπάνω
βασιλικού διατάγµατος αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α’), και
του άρθρου 10 του ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δεν εφαρµόζονται για τον υπολογισµό, την επιβολή και τη βεβαίωση των αντίστοιχων τελών για τα ακίνητα που βρίσκονται
κατά το µήκος της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής και ανήκουν στον ∆ιαχειριστή Υποδοµής κατά την έννοια του άρθρου 2
του π.δ. 41/2005 ή εµπίπτουν στη διαχειριστική του αρµοδιότητα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, στην έκταση που γι’
αυτά τα ακίνητα δεν παρέχονται ανταποδοτικές υπηρεσίες συναρτώµενες µε την επιβολή των εν λόγω τελών. Τα µέχρι της δηµοσίευσης του παρόντος βεβαιωθέντα από τα αρµόδια όργανα
των Ο.Τ.Α., σε εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων, τέλη, πρόστιµα ή προσαυξήσεις και κατά το µέρος αυτών που αφορούν
στα παραπάνω ακίνητα, διαγράφονται εκτός από τα δικαστικώς
κριθέντα. Κάθε αντίθετη στην παρούσα παράγραφο γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.
16. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 10, 11, 12 και 14 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τα ακίνητα που ανήκουν
κατά κυριότητα στη ΓΑΙΑΟΣΕ.
17. Κάθε αντίθετη, άµεσα ή έµµεσα, προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρύθµιση, καταργείται, θεωρουµένων των διατάξεων
του παρόντος άρθρου ειδικότερων.
Άρθρο 7
Αρµοδιότητες ΤΡΑΙΝΟΣΕ
1. Στις αρµοδιότητες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, περιλαµβάνονται:
α) η παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδροµική µεταφορά
επιβατών και εµπορευµάτων,
β) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκµετάλλευση αστικών, προα-
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στιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών
και εµπορευµατικών σιδηροδροµικών µεταφορών, καθώς και µεταφορών πάσης φύσεως µε συστήµατα σταθερής τροχιάς,
γ) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκµετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορειακών επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών, στην αλλοδαπή
ή την ηµεδαπή,
δ) η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισµού της
αλλοδαπής ή της ηµεδαπής, καθώς και η πρακτόρευση µεταφορικών εταιριών και γραφείων γενικού τουρισµού,
ε) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετιζόµενη µε διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ενδεικτικώς, η πρακτόρευση, φύλαξη, διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικετοκόλληση, παλετοποίηση και κατασκευή, αγορά ή µίσθωση
και διατήρηση των απαιτούµενων εγκαταστάσεων (όπως ενδεικτικώς αποθηκών και ειδικών κατασκευών), καθώς και κάθε είδους εξοπλισµού (όπως ενδεικτικώς οχηµάτων, µηχανηµάτων και
λογισµικού) για την παροχή των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και των συναφών υπηρεσιών,
στ) η οργάνωση, εκµετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών,
ζ) η οργάνωση και λειτουργία εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού,
η) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκµετάλλευση µεταφορών οι
οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της συµπληρωµατικότητας
του συστήµατος µεταφορών της χώρας και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού,
θ) η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί
στην ανάπτυξη του µεταφορικού έργου και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού, όπως η παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα, η εκτέλεση διαµεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία
και η εκµετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή
έργων σχετικών µε την εκπλήρωση του σκοπού της,
ι) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση µελετών σχετικών µε τις δραστηριότητές της,
ια) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουριστικών λεωφορείων,
ιβ) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών και
ιγ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ µπορεί να
ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε µορφής ή να συµµετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες και να εκχωρεί ορισµένες
από τις δραστηριότητές της.
3. Eντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται
οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρµογής του στις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 περίπτωση στ’ του ν.δ. 674/1970, δεν εφαρµόζονται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
οι πάσης φύσεως φορολογικές ή άλλου είδους απαλλαγές, ατέλειες και εν γένει προνόµια που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 5 παράγραφοι 15 και 17 του ν. 2229/1994 και του άρθρου ένατου παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του ν. 1955/1991.
Άρθρο 8
Μεταβίβαση τροχαίου υλικού
1. Μέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύµφωνα µε το άρθρο 44 παρ. 1 του παρόντος εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων στην οποία προβλέπεται η χωρίς αντάλλαγµα µεταβίβαση συγκεκριµένου τροχαίου υλικού: α) από τον
ΟΣΕ προς το ∆ηµόσιο και από το ∆ηµόσιο προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης, ενδεικτικώς, της
εισφοράς σε είδος σε αύξηση κεφαλαίου ή και β) από τον ΟΣΕ
προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται κάθε
σχετικό µε τις µεταβιβάσεις θέµα και λεπτοµέρεια, µπορεί δε να
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ρυθµίζεται και κάθε θέµα ως προς την απόκτηση τροχαίου υλικού από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το οποίο είτε ανήκει στην EUROFIMA και
χρησιµοποιείται από τον ΟΣΕ βάσει σύµβασης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης είτε θα περιέλθει στη κυριότητα του ΟΣΕ βάσει των
Προγραµµατικών Συµφωνιών και Συµβάσεων ∆ιαρκείας για την
προµήθεια τροχαίου υλικού, τις οποίες κατάρτισε ο ΟΣΕ κατά το
έτος 1997. Οι µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται βάσει της
παρούσας παραγράφου απαλλάσσονται από οποιονδήποτε
φόρο, συναλλαγής ή εισοδήµατος ή άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία σε βάρος του µεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος.
2. Oι µηχανές έλξης ιδιοκτησίας ΟΣΕ που δεν µεταβιβάζονται
στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ δυνάµει της ανωτέρω παραγράφου και δεν χρησιµοποιούνται από τον ΟΣΕ για την συντήρηση γραµµών, θα επιδιωχθεί να διατεθούν, εφόσον είναι δυνατόν, από τον ΟΣΕ σε
τρίτους, µε σκοπό την επικερδή αξιοποίησή τους, όπως η πώληση ή εκµίσθωσή τους.
Άρθρο 9
∆ιαχωρισµός Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής
1. Η Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, όπως ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005, διαχωρίζεται στις
ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κατηγορία 1: Ενεργό ∆ίκτυο: το σιδηροδροµικό δίκτυο στο
οποίο διενεργούνται σιδηροδροµικές µεταφορές.
Στο Ενεργό ∆ίκτυο διενεργούνται κανονικά σιδηροδροµικές
µεταφορές και εκτελούνται από τον ∆ιαχειριστή Υποδοµής όλες
οι απαιτούµενες δράσεις και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται η
κυκλοφορία των συρµών σύµφωνα µε τις υφιστάµενες εθνικές
και κοινοτικές προδιαγραφές, κανόνες και νοµοθεσία.
β) Κατηγορία 2: ∆ίκτυο υπό Κατασκευή: το σιδηροδροµικό δίκτυο που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και τη διασύνδεσή του µε το Ενεργό
∆ίκτυο, το ολοκληρωµένο πλέον τµήµα του σιδηροδροµικού δικτύου κατατάσσεται στην Κατηγορία 1.
Στο ∆ίκτυο υπό Κατασκευή εκτελούνται κανονικά όλα τα έργα
κατασκευής ή βελτίωσης, προκειµένου να δοθεί στην κυκλοφορία σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των έργων.
γ) Κατηγορία 3: Ενεργό ∆ίκτυο σε Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας: το σιδηροδροµικό δίκτυο στο οποίο αναστέλλεται η
διενέργεια σιδηροδροµικών µεταφορών για διάρκεια όχι µεγαλύτερη του ενός έτους.
Στο Ενεργό ∆ίκτυο σε Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας διενεργούνται οι απολύτως απαραίτητες εργασίες συντήρησης και
επισκευής προκειµένου να είναι δυνατή η διενέργεια σιδηροδροµικών µεταφορών σε περίπτωση που χαρακτηριστεί στο µέλλον ως Ενεργό ∆ίκτυο. Κατά τη χρονική διάρκεια που τµήµα
χαρακτηρίζεται ως ∆ίκτυο σε Αναστολή λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα από τον ∆ιαχειριστή Υποδοµής για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού προκειµένου να διαφυλαχθεί η
αρτιότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος και να αποφεύγονται τυχόν καταπατήσεις των ακινήτων, έτσι ώστε να είναι ευχερής η τυχόν υπαγωγή του στην κατηγορία 1.
δ) Κατηγορία 4: Καταργηµένο ∆ίκτυο: το σιδηροδροµικό δίκτυο στο οποίο οριστικά δεν διενεργούνται σιδηροδροµικές µεταφορές.
Στο Καταργηµένο ∆ίκτυο παύει οριστικά η διενέργεια σιδηροδροµικών µεταφορών και το σχετικό τµήµα παύει εφεξής να αποτελεί µέρος της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής. Τα ακίνητα
που περιλαµβάνονται στο Καταργηµένο ∆ίκτυο µπορούν να αξιοποιηθούν ελεύθερα για οποιονδήποτε σκοπό από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδεται µετά από εισήγηση
του ∆ιαχειριστή Υποδοµής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο
διαχωρισµός της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής στις κατηγορίες της παραγράφου 1. Για την εισήγησή του ο ∆ιαχειριστής
Υποδοµής λαµβάνει υπόψη του πίνακα δροµολογίων που πληροί
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τα κριτήρια δροµολόγησης τον οποίο του υποβάλλει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ο διαχωρισµός της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής στις
κατηγορίες της παραγράφου 1 αναθεωρείται ετησίως µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή Υποδοµής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Για την εισήγησή του ο ∆ιαχειριστής Υποδοµής
λαµβάνει υπόψη του πίνακες δροµολογίων που πληρούν τα κριτήρια δροµολόγησης και βιωσιµότητας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις υποβάλλουν τους
πίνακες δροµολογίων µέσα σε ένα (1) µήνα από το σχετικό αίτηµα του ∆ιαχειριστή Υποδοµής.
4. Η εξειδίκευση και ο ακριβής προσδιορισµός της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής πραγµατοποιείται στη δήλωση δικτύου
την οποία συντάσσει και δηµοσιεύει ο ∆ιαχειριστής Υποδοµής
κατά τις διατάξεις του π.δ. 41/ 2005.
5. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 εισηγήσεις του
∆ιαχειριστή Υποδοµής θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της κοινής συµφωνίας της παραγράφου 3 του άρθρου 14
του π.δ. 41/2005 και των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του π.δ. 41/2005.
Άρθρο 10
∆ιεταιρικές σχέσεις
1. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο ΟΣΕ συνάπτει σύµβαση µε
την ΕΡΓΟΣΕ, µε την οποία προσδιορίζονται, κατ’ ελάχιστον, οι
διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής σιδηροδροµικών έργων, ο µηχανισµός παραλαβής τους, ο µηχανισµός παρακολούθησης, µε
πρόβλεψη για αναφορές της πορείας εκτέλεσης των έργων και
αποκλίσεων από προγραµµατισµό υλοποίησης του έργου χρονικό και οικονοµικό, ενδεχόµενες ρήτρες, αρχές κοστολόγησης
και τιµολόγησης της ΕΡΓΟΣΕ προς τον ΟΣΕ για τις παρεχόµενες
υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται µε κριτήρια
κόστους και όρους αγοράς.
2. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνάπτουν συµβάσεις, για την παροχή υπηρεσιών πέραν αυτών
που προβλέπονται ως ελάχιστη πρόσβαση στη ∆ήλωση ∆ικτύου
και ενδεικτικά αφορούν τη χρήση χώρων και εγκαταστάσεων, την
εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού και υπηρεσιών υγειονοµικού ελέγχου και υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
3. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναθέτει
στον ΟΣΕ τη µηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του
τροχαίου υλικού, µε βάση σύµβαση η οποία θα περιλαµβάνει τις
αρχές χρέωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Εάν µέχρι τη σύναψη της σύµβασης δεν έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση του Ε∆ΙΣΥ από τον ΟΣΕ κατά τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος,
η ανάθεση διενεργείται προς τον Ε∆ΙΣΥ αντί του ΟΣΕ, µε τους
παραπάνω όρους. Η σύµβαση αυτή θα έχει διετή διάρκεια µε δυνατότητα παράτασης για ένα έτος. Κατά το διάστηµα αυτό η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διερευνήσει τις δυνατότητες της αγοράς ως προς
τη µηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου
υλικού και αναλόγως θα διενεργήσει διαγωνιστική διαδικασία για
την ανάθεση του έργου αυτού.
4. Οι συµβάσεις των παραγράφων 1 και 2 και των δύο πρώτων
εδαφίων της παραγράφου 3, καθώς και οποιασδήποτε σύµβαση
µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη µίσθωση ή υποµίσθωση τροχαίου υλικού ή για οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα επί τροχαίου υλικού, συνάπτονται µε όρους αγοράς και κατ’ εξαίρεση
οποιωνδήποτε περιορισµών της εθνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις όπως, ενδεικτικώς, σχετικά µε τη διαδικασία
κατάρτισής τους. Εάν οι συµβάσεις υπόκεινται βάσει νόµου σε
προηγούµενο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο η προθεσµία
για την ολοκλήρωσή τους συντέµνεται σε τριάντα (30) ηµέρες.

Βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δύνανται επίσης να µεταβιβάζονται ή εκµισθώνονται µε απευθείας ανάθεση
από τον ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ λεωφορεία δηµοσίας χρήσεως.
5. Προς το σκοπό του προσδιορισµού των αρχών χρέωσης της
σύµβασης της παραγράφου 3, το κόστος συντήρησης του τροχαίου υλικού, εκτιµάται µε βάση τους πρότυπους χρόνους και τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή και υπολογίζεται σύµφωνα µε
τον παρακάτω τύπο:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Όπου:
Ki = Ετήσιο κόστος συντήρησης τροχαίου υλικού i
Ai = Συνολικό ετήσιο κόστος αναλωθέντων υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίµων για τις εργασίες συντήρησης (βάσει λογιστικών εγγραφών) για το τροχαίο υλικό i
Ω = Μέσο ωριαίο κόστος του προσωπικού συντήρησης = 21,5
ανά ώρα, το οποίο αναθεωρείται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
m = Ο αριθµός των διαφορετικών εργασιών συντήρησης
Ni,j = Αριθµός επαναλήψεων της κάθε εργασίας j συντήρησης
του τροχαίου υλικού i. Εξαιρούνται οι επαναλήψεις εργασιών
λόγω µη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης
σύµφωνα µε τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύµβαση. Οµοίως
εξαιρούνται αποκαταστάσεις βλαβών λόγω µη επαρκούς ή/και
ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ως άνω σύµβαση
ΠΧi,j = Πρότυπος χρόνος κάθε εργασίας j σε ώρες για το τροχαίο υλικό i. Ειδικότερα όπου πρότυποι χρόνοι (ΠΧi,j ) θεωρούνται τα εξής:
ΠΧi,j = min {πρότυποι χρόνοι κατασκευαστή, χρόνοι βάσει των
τεχνικών εγχειριδίων της ΥΟΣΤΥ, πραγµατικοί χρόνοι}, όπου όλα
τα στοιχεία είναι διαθέσιµα
ΠΧi,j = min {85% x χρόνοι βάσει ΥΟΣΤΥ, πραγµατικοί χρόνοι},
όταν δεν είναι διαθέσιµοι οι πρότυποι χρόνοι του κατασκευαστή
ΠΧi,j = {72% x πραγµατικοί χρόνοι}, όταν οι πρότυποι χρόνοι
του κατασκευαστή και οι χρόνοι βάσει ΥΟΣΤΥ δεν είναι διαθέσιµοι
ΥΟΣΤΥ = Υπηρεσία οργάνωσης συντήρησης τροχαίου υλικού.
Εξαιρούνται οι χρόνοι επανάληψης εργασιών λόγω µη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύµφωνα µε
τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύµβαση. Οµοίως εξαιρούνται
οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών λόγω µη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύµφωνα µε τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύµβαση
∆Κ = Πρόσθετο κόστος διοικητικών / διαχειριστικών εργασιών
που σχετίζονται µε τη συντήρηση του τροχαίου υλικού i = 2%. Το
κόστος αυτό συνυπολογίζεται µόνο για διοικητικές / διαχειριστικές εργασίες ο χρόνος των οποίων δεν µπορεί να ενταχθεί µε
σαφήνεια στους ανωτέρω χρόνους ΠΧi,j.
6. Τα όργανα διοίκησης του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διασφαλίζουν ότι δεν θα λαµβάνει χώρα οποιασδήποτε µορφής
άµεση ή έµµεση σταυροειδής επιδότηση µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Άρθρο 11
Τιµολογιακές υποχρεώσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ
1. Μέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο για το σύνολο της δραστηριότητάς της, στο
πλαίσιο του οποίου εξετάζονται ιδίως, οι παρεχόµενες υπηρεσίες, τα δροµολόγια τα οποία θα διενεργεί, οι όροι µεταφοράς
και η τιµολογιακή της πολιτική µε σκοπό την άµεση κερδοφορία
της.
2. Στα δροµολόγια που διενεργεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο εθνικό ή
προαστιακό δίκτυο, καταργούνται από 31.12.2010 κάθε είδους
υφιστάµενες τιµολογιακές υποχρεώσεις. Ως τιµολογιακές υποχρεώσεις νοούνται κάθε είδους εκπτώσεις στα κόµιστρα, ειδικές
τιµολογήσεις µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση µεταφοράς επιβατών ή φορτίου µε οικονοµικούς όρους που δεν
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καλύπτουν το κόστος µεταφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το εύλογο
επιχειρηµατικό της κέρδος, οι οποίες επιβάλλονται από διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις. Από την 1.1.2011, προκειµένου να επιβληθεί οποιαδήποτε τιµολογιακή υποχρέωση σε
σιδηροδροµική επιχείρηση, αυτή πρέπει είτε να έχει τεθεί στο
πλαίσιο σύµβασης Υ∆Υ σε επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές, που συνάπτεται σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο, είτε να
καλύπτεται το κόστος µεταφοράς και το εύλογο κέρδος της σιδηροδροµικής επιχείρησης µε αντισταθµιστική καταβολή, που
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις σύµφωνα και µε τον Κανονισµό 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για τις δηµόσιες επιβατικές
σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές και την κατάργηση των
Κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ.
1107/70» (ΕΕ L 315/9.12.2007).
Άρθρο 12
Ανάθεση Υποχρεώσεων ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Υ∆Υ)
1. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήµατα στον ∆ιαχειριστή Υποδοµής από σιδηροδροµικές επιχειρήσεις για τη διενέργεια επιβατικού δροµολογίου ή τα αιτήµατα που έχουν
υποβληθεί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες περιφερειακής εξυπηρέτησης των επιβατικών σιδηροδροµικών µεταφορών, είναι
δυνατή η σύναψη σύµβασης µε την οποία ανατίθεται η εκτέλεση
σιδηροδροµικού επιβατικού δροµολογίου ως Υποχρέωση ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Υ∆Υ).
2. Οι συµβάσεις Υ∆Υ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές συνάπτονται µε το ∆ηµόσιο ή φορέα ΟΤΑ σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, «για
τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές
και την κατάργηση των Κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ.
1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70» (ΕΕ L 315/9.12.2007). Η ανάθεση των εν λόγω συµβάσεων Υ∆Υ θα πρέπει να είναι σύµφωνη
µε το άρθρο 5 του Κανονισµού 1370/2007/ΕΚ από 1.1.2014, ή και
νωρίτερα, σε περίπτωση ανάθεσης Υ∆Υ µετά από λύση προϋφιστάµενης σύµβασης Υ∆Υ, ή σε περίπτωση έκδοσης σχετικής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως δύναται να εξειδικεύεται η διαδικασία διαγωνισµού, το περιεχόµενο, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι τεχνικοί και οικονοµικοί όροι, ο τρόπος υπολογισµού της
αντιστάθµισης και κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια για τη σύναψη
συµβάσεων Υ∆Υ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές.
4. Οι λογαριασµοί που αντιστοιχούν σε καθεµία από τις άνω
υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας είναι ξεχωριστοί και τα αντίστοιχα στοιχεία του ισολογισµού κατανέµονται σύµφωνα µε τους
παραδεδεγµένους λογιστικούς κανόνες. Οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε καθεµία από τις ως άνω Υ∆Υ ισοσκελίζονται από τα
έσοδα εκµετάλλευσης και από τις καταβολές δυνάµει της σύµβασης Υ∆Υ, χωρίς να είναι δυνατή η µεταφορά πόρων από ή
προς άλλον τοµέα της δραστηριότητας της σιδηροδροµικής επιχείρησης. Τα προαναφερόµενα στοιχεία ισολογισµού σχετικά µε
τις συµβάσεις Υ∆Υ µπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων.
5. Για τους σκοπούς της πρώτης εφαρµογής των διατάξεων
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι αρµόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στην κατάλληλη προεργασία ώστε να καταστεί
δυνατή η υπογραφή συµβάσεων ανάθεσης Υ∆Υ έως την
31.12.2010.
6. Το συνολικό ποσό αποζηµιώσεων για Υ∆Υ στις επιβατικές
σιδηροδροµικές µεταφορές δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη
2011, 2012 και 2013. Μετά την χρονική περίοδο που αναφέρεται
στο προηγούµενο εδάφιο, το επίπεδο του συνολικού ετήσιου
ποσού αποζηµιώσεων για Υ∆Υ θα συµφωνεί πλήρως µε την ελ-
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ληνική και κοινοτική νοµοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και
τον έλεγχο και εκτέλεση των δηµοσιονοµικών του Κράτους.
Άρθρο 13
Ρυθµίσεις χρεών
1. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύµφωνα µε
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του παρόντος διαγράφονται τα χρέη
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ και τον Ε∆ΙΣΥ µε την υπουργική
απόφαση της παρούσας παραγράφου στην έκταση και κατά
τους ειδικότερους όρους που θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή από άποψη νοµοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις.
Προς το σκοπό αυτόν, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του
παρόντος, εξειδικεύονται η έκταση και ο χρόνος της διαγραφής
των χρεών της παρούσας παραγράφου, η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η λογιστική τακτοποίηση στα βιβλία των δύο
εταιριών ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύµφωνα µε
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του παρόντος τα χρέη του ΟΣΕ και
του Ε∆ΙΣΥ έναντι του ∆ηµοσίου διαγράφονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στην έκταση και κατά τους ειδικότερους όρους που θα
εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από άποψη νοµοθεσίας
για τις κρατικές ενισχύσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να
ορισθεί η ανάληψη χρεών του ΟΣΕ ή και του Ε∆ΙΣΥ έναντι τρίτων
από το ∆ηµόσιο, η διαγραφή των χρεών της παρούσας παραγράφου από τις οικονοµικές καταστάσεις του ΟΣΕ ή και του
Ε∆ΙΣΥ και να εξειδικεύονται η διαδικασία διαπίστωσης, συµψηφισµού, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 προβλέπουν ότι η διαγραφή ή και ανάληψη χρεών θα πραγµατοποιηθούν µετά την υλοποίηση των
κρίσιµων πράξεων που θα αναφέρονται για το σκοπό αυτόν στο
επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 14 παράγραφος 2. Οι πράξεις
του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο,
τέλος ή δικαίωµα οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων.
Άρθρο 14
Παρακολούθηση υλοποίησης αναδιοργάνωσης
σιδηροδρόµου
1. Η ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ που προβλέπεται από το ν.
3429/2005 εγκρίνει τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και επενδυτικά
σχέδια των εταιριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου, παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησής τους, παρέχει οδηγίες και κατευθύνει τις εµπλεκόµενες εταιρίες σε όλα τα
σχετικά ζητήµατα, ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω εταιρίες
υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 3429/2005, µε την επιφύλαξη πάντως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
2. Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως η ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ εγκρίνει επιχειρησιακό σχέδιο για το σιδηροδροµικό τοµέα, σύµφωνα µε το κατά
το άρθρο πρώτο του ν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α’) µνηµόνιο συνεννόησης, όπως µπορεί να τροποποιείται ή επικαιροποιείται.
3. Από 1.1.2011, ζητήµατα συνδεόµενα µε τιµολόγηση ή και
δροµολόγια εξαιρούνται από οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης
σε σχέση µε την κατά το ν. 3429/2005 υποβολή από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ επιχειρησιακού σχεδίου στη ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ΕΚΟ.
Η παράγραφος 1 παύει να εφαρµόζεται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ µόλις η
τελευταία παύσει να υπόκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 3429/2005.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 15
Ορισµοί
Ειδικά και µόνο στα άρθρα 15 - 21 οι ακόλουθες λέξεις έχουν
την εξής έννοια:
«Εταιρία»: κάθε εταιρία που αναφέρεται στο άρθρο 2.
«Τακτικό Προσωπικό»: Όλοι οι εργαζόµενοι Εταιρίας, µε σχέση
εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων και των δικηγόρων µε έµµισθη
εντολή.
«Εργαζόµενος»: Μέλος τού Τακτικού Προσωπικού οποιασδήποτε Εταιρίας.
«Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό»: Ο αριθµός των Εργαζοµένων της κάθε Εταιρίας που, κατά το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο,
υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των κατά τον
παρόντα νόµο σκοπών και αντικειµένων της, την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της και τη διαχείριση του, κατά το άρθρο 9 του
παρόντος νόµου, Ενεργού ∆ικτύου.
Την 1.9.2010 και αποκλειστικά για την πρώτη εφαρµογή της
διαδικασίας µεταφοράς, ο αριθµός αυτός είναι (µειούµενος ανάλογα, σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή αποχωρήσεων µετά
την 1.9.2010):
Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ: 751 Εργαζόµενοι συνολικά, δυνάµενοι να
διακριθούν ανά τοµέα λειτουργίας ως εξής:
Τοµέας σιδηροδροµικής έλξης: 120.
Τοµέας σιδηροδροµικής κίνησης: 380.
Τοµέας οδικών µέσων και λεωφορείων: 30.
Τοµέας ανάπτυξης, οικονοµικής διαχείρισης, διοίκησης και
υποστήριξης: 140.
Τοµέας ζύγισης και φόρτωσης: 81.
Για τον ΟΣΕ µετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης του
Ε∆ΙΣΥ (ή ενιαίως πριν από αυτή): 1.600 Εργαζόµενοι συνολικά,
δυνάµενοι να διακριθούν ανά τοµέα λειτουργίας ως εξής:
Τοµέας σχεδίασης και διαχείρισης δικτύου και εγκαταστάσεων: 520.
Τοµέας συντήρησης τροχαίου υλικού: 380.
Τοµέας διαχείρισης κυκλοφορίας: 330.
Τοµέας ανάπτυξης, οικονοµικής διαχείρισης, διοίκησης και
υποστήριξης: 370.
«Τακτικές µηνιαίες αποδοχές»: Οι καθοριζόµενες στο τρίτο
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997
(ΦΕΚ 154 Α’), ρητώς εξαιρουµένων των κάθε είδους δευτερευουσών απολαβών και παροχών σε είδος.
«Φορέας Υποδοχής»: Κάθε δηµόσια υπηρεσία (συµπεριλαµβανοµένων των ανεξάρτητων αρχών), Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού (δήµοι, περιφέρειες) και Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα.
«Μεταφορά»: Η µετάταξη Εργαζοµένου από Εταιρία σε Φορέα
Υποδοχής, σύµφωνα µε τη διαδικασία τού άρθρου 16 ή / και 18.
Άρθρο 16
∆ιαδικασία Μεταφοράς Πλεονάζοντος
Τακτικού Προσωπικού
1. Το, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό κάθε Εταιρίας µεταφέρεται σε Φορείς
Υποδοχής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
2. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου λήγει, τερµατίζεται και ανακαλείται κάθε απόσπαση Εργαζοµένου από οιαδήποτε Εταιρία σε οποιαδήποτε εταιρία, εντός ή εκτός οµίλου
ΟΣΕ. Όλοι οι αποσπασµένοι σε εταιρία, εντός ή εκτός οµίλου
ΟΣΕ, Εργαζόµενοι επιστρέφουν στην Εταιρία από την οποία
έχουν αποσπαστεί.
3. Αν για µια Εταιρία στο άρθρο 15 δεν αναφέρεται αριθµός
Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού, η κατά τις παραγράφους
4 -10 του παρόντος άρθρου πρώτη διαδικασία µεταφοράς δεν
εφαρµόζεται στην Εταιρία αυτή. Εφαρµόζεται όµως διαδικασία
µεταφοράς κατά το άρθρο 18.
4. Μέσα σε είκοσι πέντε (25) ηµέρες από την έναρξη ισχύος

του παρόντος άρθρου, η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αναζητά από τους Φορείς
Υποδοχής κενές οργανικές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά νοµό και ειδικότητα και τον αποστέλλει
στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Το Υπουργείο προωθεί τον κατάλογο σε κάθε Εταιρία στην οποία εφαρµόζεται η εκάστοτε διαδικασία µεταφοράς.
5. Μέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη λήψη του καταλόγου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε Εταιρίας στην οποία εφαρµόζεται η
εκάστοτε διαδικασία µεταφοράς ανακοινώνει στο Τακτικό Προσωπικό της τον κατάλογο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο Εργαζόµενό της να υποβάλει αίτηση µεταφοράς. Στην αίτηση, η
οποία υποβάλλεται µέσα σε επτά (7) ηµέρες από τη σχετική ανακοίνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προσδιορίζονται ο νοµός
και τρεις (3) θέσεις προτίµησής του.
6. Μέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από το πέρας της
επταήµερης προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, κάθε
Εταιρία στην οποία εφαρµόζεται η εκάστοτε διαδικασία µεταφοράς συντάσσει, ανά νοµό προτίµησης, κατάλογο, όπου αναγράφει τα ονοµατεπώνυµα, την πραγµατική και αναγνωρισµένη
προϋπηρεσία, τα τυπικά προσόντα, την εκπαιδευτική βαθµίδα,
την ειδικότητα και τις θέσεις προτίµησης των συγκεκριµένων Εργαζοµένων της που αποτελούν το Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό. Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τοµέα λειτουργίας, οι έχοντες
υποβάλει σχετική αίτηση και, εν συνεχεία, οι έχοντες τη µεγαλύτερη πραγµατική και αναγνωρισµένη προϋπηρεσία σε µία ή περισσότερες από τις Εταιρίες, µέχρι τη συµπλήρωση των αριθµών
τού άρθρου 15, όπως θα έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία αυτή. Αν σε όλους αυτούς συγκαταλέγονται Εργαζόµενοι ή
κλάδος Εργαζοµένων ή ειδικότητα Εργαζοµένων, η µεταφορά
των οποίων θα απειλούσε, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να προκαλέσει λειτουργικό πρόβληµα στην Εταιρία ή
σε απλή εκµετάλλευση ή επιχείρηση ή γραφείο ή τµήµα ή γεωγραφική περιφέρεια ή κλάδο ή ειδικότητά της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε σεβασµό των αξιολογικών ορίων του άρθρου 281 του
Αστικού Κώδικα, δικαιούται να απορρίψει όλες ή κάποιες από τις
εν λόγω αιτήσεις ή / και να εξαιρέσει συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, κλάδους ή ειδικότητες από την παρούσα διαδικασία. Αν οι Εργαζόµενοι που υποβάλλουν αίτηση µεταφοράς, µετά
από τις απορρίψεις και εξαιρέσεις, υπολείπονται των αριθµών
του άρθρου 15, όπως θα έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία αυτή, ο κατάλογος συµπληρώνεται µε τους επόµενους Εργαζόµενους, κατά το κριτήριο της µεγαλύτερης προϋπηρεσίας,
µέχρι τη συµπλήρωση των συνολικών αριθµών του άρθρου 15,
όπως θα έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς
περιορισµό αριθµού ανά τοµέα λειτουργίας. Αν οι Εργαζόµενοι
που υποβάλλουν αίτηση µεταφοράς, µετά από τις τυχόν απορρίψεις και εξαιρέσεις, υπερβαίνουν τους αριθµούς του άρθρου
15, όπως θα έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία αυτή, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο εξαιρεί επιπροσθέτως από τον κατάλογο
τους έχοντες τη µικρότερη προϋπηρεσία, µέχρι τη συµπλήρωση
των συνολικών αριθµών του άρθρου 15, όπως θα έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς περιορισµό αριθµού ανά
τοµέα λειτουργίας. Αν Εργαζόµενος, που αναφέρεται στον κατάλογο, δεν έχει υποβάλει αίτηση µεταφοράς ή / και δεν έχει
προσδιορίσει εγγράφως το νοµό και τις τρεις θέσεις προτίµησής
του, νοµός προτίµησης είναι αυτός όπου ο Εργαζόµενος έχει την
εργασιακή έδρα του κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και θέση προτίµησης κάθε θέση εργασίας εντός τού νοµού
προτίµησης. Αφού συµπληρωθεί πλήρως, ο κατάλογος ανακοινώνεται στο Τακτικό Προσωπικό κάθε Εταιρίας στην οποία εφαρµόζεται η διαδικασία µεταφοράς και αποστέλλεται στη Γενική
Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε µέριµνα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε Εταιρίας.
7. Η µεταφορά κάθε Εργαζόµενου που αναφέρεται στην κατάσταση της προηγούµενης παραγράφου γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά
σειρά προτεραιότητας:
α) σε κενή οργανική θέση προτίµησης σε Φορέα Υποδοχής,
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β) αν δεν υπάρχει, σε κενή οργανική θέση παρεµφερούς ειδικότητας σε Φορέα Υποδοχής εντός του νοµού προτίµησης,
γ) αν δεν υπάρχει, σε σύµφωνη µε τα τυπικά του προσόντα,
προσωποπαγή θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός του νοµού προτίµησης, η οποία συνιστάται µε την απόφαση µεταφοράς. Στην
περίπτωση αυτή, η µεταφορά διενεργείται µε παράλληλη δέσµευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία
δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Για τη δέσµευση της θέσης γίνεται ρητή αναφορά στην απόφαση
µεταφοράς. Η προσωποπαγής θέση καταργείται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.
8. Αν περισσότεροι ενδιαφερόµενοι διεκδικούν την ίδια θέση,
προτιµώνται οι εξής (κατά σειρά προτεραιότητας):
α) Όσοι υπέβαλαν οι ίδιοι, εθελοντικώς, εµπροθέσµως και εγγράφως, αίτηση µεταφοράς και προσδιόρισαν το νοµό και τρεις
θέσεις προτίµησής τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
β) Οι έχοντες τα περισσότερα και υπέρτερα τυπικά προσόντα
που να απαιτεί η θέση.
γ) Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οι λοιπές κατηγορίες που
αναφέρονται στις διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α’), όπως
εκάστοτε ισχύει.
δ) Οι άγαµοι ή χήροι ή διαζευγµένοι γονείς που έχουν επιµέλεια τέκνων (ανά αριθµό τέκνων).
ε) Οι έγγαµοι γονείς (κατά αριθµό τέκνων).
στ) Αυτοί των οποίων ο ή η σύζυγός τους συνυπηρετεί στον
ίδιο νοµό.
ζ) Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία.
η) Οι έχοντες τη µεγαλύτερη προϋπηρεσία.
9. Σε ό,τι αφορά στη σχέση του µεταφερόµενου µε το Φορέα
Υποδοχής του:
α. Η µεταφορά γίνεται µε την ίδια σχέση εργασίας και στην
ίδια εκπαιδευτική βαθµίδα και, προκειµένου για δικηγόρους, µε
σχέση έµµισθης εντολής.
β. Ο µεταφερόµενος κατατάσσεται σε βαθµό και µισθολογικό
κλιµάκιο µε βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στις Εταιρίες. Ο
συνολικός αυτός χρόνος αποτελεί πραγµατική υπηρεσία για όλα
τα ζητήµατα υπηρεσιακής και µισθολογικής κατάστασης. Αν
υπάρχει πλεονάζων χρόνος λογίζεται ως διανυθείς στο βαθµό
κατάταξης.
γ. Για τις αποδοχές των µεταφεροµένων εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/ 1997 (ΦΕΚ 154 Α’).
δ. Οι µεταφερόµενοι εξακολουθούν να υπάγονται στα ταµεία
κύριας και επικουρικής ασφάλισης του φορέα από τον οποίο µεταφέρονται.
10. Η κατά τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων µεταφορά είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν παρουσιαστούν µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της πράξης µεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας στο Φορέα Υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύµβασή τους µε το Φορέα
Υποδοχής και δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για την αιτία αυτή.
Άρθρο 17
Τεκµήριο αποδοχής
Όσοι Εργαζόµενοι δεν µεταφερθούν σε Φορέα Υποδοχής,
αλλά εξακολουθήσουν απασχολούµενοι σε Εταιρία, λογίζεται
κατά τεκµήριο ότι αποδέχονται κάθε µεταβολή συλλογικών και
ατοµικών συµβάσεων, όρων και συνθηκών εργασίας σύµφωνα
µε τα άρθρα 15 - 21.
Άρθρο 18
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
1. Εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε Εταιρίας, λαµβάνοντας
υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες και ειδικότερες απαιτήσεις της,
καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, που περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν.
3429/2005, τίθεται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και κατισχύει κάθε άλλου.
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2. Αν, συνεπεία της θέσης σε ισχύ του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας κάθε Εταιρίας κατά την παράγραφο 1, καταργηθεί οργανική θέση Εργαζοµένου, εξετάζεται η δυνατότητα
µετάθεσής του σε κενή οργανική θέση της ίδιας Εταιρίας. Αν,
κατά την κρίση τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, που ασκείται
εντός των αξιολογικών ορίων του άρθρου 281 του Α.Κ. αυτό δεν
ενδείκνυται, εξετάζεται η δυνατότητα µεταφοράς του σε κενή
οργανική θέση άλλης Εταιρίας. Αν, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της άλλης Εταιρίας, που ασκείται εντός των
αξιολογικών ορίων του άρθρου 281 του Α.Κ., αυτό δεν ενδείκνυται, ακολουθείται η διαδικασία µεταφοράς σε Φορέα Υποδοχής των παραγράφων 4 - 10 του άρθρου 16 συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των κριτηρίων επιλογής της παρ. 6 του άρθρου
16, κατ’ ανάλογη εφαρµογή. Η διαδικασία µεταφοράς αυτή
εφαρµόζεται σε όλες τις Εταιρίες, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών για τις οποίες δεν αναφέρονται συγκεκριµένοι αριθµοί στο
άρθρο 15.
3. Αν, συνεπεία της θέσης σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισµού
Λειτουργίας κάθε Εταιρίας κατά την παράγραφο 1, προκύψουν
κενές οργανικές θέσεις που δεν πληρώθηκαν από Τακτικό Προσωπικό της ίδιας ή άλλης Εταιρίας, αυτές συµπληρώνονται µε
προσωπικό που επιλέγεται σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες των άρθρων 18 και 19 του ν. 2190/1994 υπό τον έλεγχο
και την εποπτεία τού Α.Σ.Ε.Π. και µε βάση τις λοιπές ισχύουσες
διατάξεις.
4. Η έκτακτη διαδικασία µεταφοράς της παραγράφου 2 και
προσλήψεων της παραγράφου 3 εφαρµόζεται άπαξ, ειδικά προς
αντιµετώπιση των συνεπειών θέσης σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας κάθε Εταιρίας κατά την παράγραφο 1 και
υπό την προϋπόθεση ότι η διοίκηση της Εταιρίας δεν θα έχει ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα. Μετά από την εφαρµογή τους αυτή, σε
κάθε Εταιρία εφαρµόζεται το κοινό δίκαιο που προσήκει στη
φύση και τη µετοχική της σύνθεση.
5. Εφόσον η διοίκηση Εταιρίας, πλην της ΕΡΓΟΣΕ, δεν θα έχει
ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα, ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της τροποποιείται µε εισήγηση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων. Εφόσον η διοίκηση Εταιρίας ανατεθεί σε ιδιωτικό
φορέα και σε ό,τι αφορά στην ΕΡΓΟΣΕ σε κάθε περίπτωση, ο
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της τροποποιείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
Άρθρο 19
Ειδική, κατ’ εξαίρεση, διαδικασία συλλογικής
διαπραγµάτευσης
1. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κάθε Εταιρία, πλην της ΓΑΙΑΟΣΕ που εξαιρείται
από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, επιδίδει µε δικαστικό
επιµελητή στην πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση
του προσωπικού της πρόσκληση σε συλλογική διαπραγµάτευση
σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί
αυτοδικαίως και καταγγελία των ακόλουθων συλλογικών ρυθµίσεων, όσων ισχύουν στην κάθε Εταιρία:
α) Του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού ΟΣΕ (άρθρο 13 του ν.
2671/1998).
β) Του Κανονισµού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού ΟΣΕ (άρθρο 14 του ν. 2671/1998).
γ) Του Κανονισµού ∆ευτερευουσών Απολαβών (τµήµα του
οποίου περιλαµβάνεται και στο άρθρο 15 του ν. 2671/ 1998).
δ) Των από 3.8.1993, 26.5.1995, 8.5.1996, 7.5.1997, 9.6.1999,
6.6.2000, 19.6.2002, 3.7.2002, 11.7.2003, 17.1.2005, 22.5.2006,
20.7.2007, 12.3.2008 και 28.11.2008 Επιχειρησιακών Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας Προσωπικού ΟΣΕ,
ε) Της από 25.11.2008 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας για τους εργαζοµένους στην ΕΡΓΟΣΕ και όλων των
προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας που έχουν κωδικοποιηθεί στο Παράρτηµα αυτής, και
στ) Κάθε άλλης επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής συµφωνίας, κανονισµού
ή οργανισµού, εν ισχύ σε οποιαδήποτε Εταιρία, ή αναφερόµε-
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νης, αµέσως ή εµµέσως, σε σύµβαση ή διάταξη καταργούµενη
µε τον παρόντα νόµο.
2. Όλες οι διατάξεις και συµβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα εξακολουθήσουν µεταβατικώς να ισχύουν και να
εφαρµόζονται σε κάθε Εταιρία όπου ήδη σήµερα ισχύουν και
εφαρµόζονται, µέχρι την κατάρτιση της επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας ή τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως του νόµου της παράγραφου 5, οπότε θα έχουν καταργηθεί οριστικά.
3. Αντικείµενο της συλλογικής διαπραγµάτευσης σε επίπεδο
κάθε Εταιρίας είναι ιδίως το µισθολόγιο του Τακτικού Προσωπικού της κάθε Εταιρίας, προσωπική διαφορά, ρυθµίσεις για την
εκτός έδρας εργασία και την αµοιβή αυτής και γενικότερα οι συµπληρωµατικοί του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του προηγούµενου άρθρου, όροι αµοιβής και εργασίας
του Τακτικού Προσωπικού κάθε Εταιρίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα τεθεί από οποιοδήποτε από τα µέρη.
4. Η αρµόδια συνδικαλιστική οργάνωση και η ∆ιοίκηση της
κάθε Εταιρίας θα διαπραγµατευτούν ξεχωριστά ανά Εταιρία και
οφείλουν να συναντηθούν για πρώτη φορά µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης της παραγράφου 1. Η
συλλογική διαπραγµάτευση διαρκεί κατά µέγιστο τριάντα (30)
ηµέρες από την πρώτη συνάντηση και σε κάθε περίπτωση τριάντα πέντε (35) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης της παραγράφου 1.
5. Σε κάθε Εταιρία στην οποία επιτυγχάνεται κατάρτιση συλλογικής σύµβασης εργασίας µέσα στην αποκλειστική προθεσµία
της προηγούµενης παραγράφου, αυτή αντικαθιστά όλες τις διατάξεις και συµβάσεις που αναφέρονται στην παραγράφο 1. Αν
για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τα ζητήµατα της παραγράφου 3 ρυθµίζονται µε νόµο.
6. Η συλλογική σύµβαση εργασίας ή ο νόµος της προηγούµενης παραγράφου αντικαθιστά και κατισχύει κάθε αντίθετης συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, πρωτόκολλου ή πρακτικού συµφωνίας, κανονισµού εργασίας ή λειτουργίας διευθύνσεων, υπηρεσιών, συνεργατών, απόφασης ή
πράξης της διοίκησης, άλλου κανονισµού οποιουδήποτε αντικειµένου, επιχειρησιακής συνήθειας ή εργασιακού εθίµου, όπως και
κάθε άλλη, πάσης µορφής και είδους, συλλογικής συµφωνίας και
πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νοµικό τρόπο µε τον οποίο
αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε µέρος της συλλογικής ή και
ατοµικής σύµβασης εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συµφωνία των µερών είτε από ενσωµάτωση σε αυτήν µε οποιονδήποτε
τρόπο των ρυθµίσεων συλλογικών, οµαδικών ή ατοµικών πηγών
δικαίου, υπό οποιαδήποτε νοµική µορφή και αιτιολογία, είτε από
επιχειρησιακή συνήθεια ή εργασιακό έθιµο, είτε από προσχώρηση σε οποιαδήποτε συλλογική ρύθµιση, είτε κατά άλλον
τρόπο.
7. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τού παρόντος άρθρου απαγορεύεται κάθε µονοµερής προσφυγή σε οποιασδήποτε φύσης υπηρεσίες τού Οργανισµού Μεσολάβησης και
∆ιαιτησίας για τα θέµατα των άρθρων 15-21.
8. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας τού παρόντος
άρθρου, η ατοµική σύµβαση και γενικά η εργασιακή σχέση κάθε
Εργαζοµένου µε την εργοδότριά του Εταιρία θα διέπεται αποκλειστικά και µόνο από το γενικό εργατικό δίκαιο, τον εκάστοτε
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του άρθρου 18 της εργοδότριας Εταιρίας, τη συλλογική σύµβαση εργασίας ή το νόµο της
παραγράφου 5 για την εργοδότρια Εταιρία, τις τυχόν µελλοντικές, µετά από την υπογραφή της συλλογικής σύµβασης εργασίας ή τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του
νόµου της παραγράφου 5, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές συµφωνίες µεταξύ της εργοδότριας Εταιρίας και της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της και τις ατοµικές συµφωνίες µεταξύ του εν λόγω Εργαζοµένου και της εργοδότριας
Εταιρίας, όπως τυχόν τροποποιούνται κατά το αµέσως επόµενο
άρθρο.
9. Η διαδικασία τού παρόντος άρθρου είναι εξαιρετική και,
µετά από την ολοκλήρωσή της, στις Εταιρίες θα εφαρµόζεται το
κατά νόµο πλαίσιο συλλογικής διαπραγµάτευσης ή/και διαιτη-
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σίας που θα βρίσκεται τότε σε ισχύ.
Άρθρο 20
Λοιπά θέµατα
1. Σε κάθε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης των συµφωνιών κάποιας ατοµικής σύµβασης από το µισθολογικό κλιµάκιο ή το µισθολογικό κλάδο ή εν γένει το µισθολογικό σύστηµα
του Εργαζοµένου και της εργοδότριάς του Εταιρίας, ιδίως αναφορικά προς τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές, κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της συλλογικής σύµβασης εργασίας ή
δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του νόµου της
παραγράφου 5 του προηγούµενου άρθρου η ατοµική σύµβαση
αυτή τροποποιείται αυτοδικαίως κατά τρόπο ώστε να συνάδει
απολύτως προς το ως άνω µισθολογικό κλιµάκιο και κλάδο και
σύστηµα, ιδίως των προβλεπόµενων από την ατοµική αυτή σύµβαση αποδοχών µειουµένων στο πλαίσιο των προβλέψεων του
γενικού µισθολογικού συστήµατος της κάθε Εταιρίας.
2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου κάθε υφιστάµενη
συµβατική, νόµιµη ή άλλη αποζηµίωση που καταβάλλεται από
Εταιρία λόγω καταγγελίας και εν γένει µε αφορµή τη λύση υφιστάµενης ή µέλλουσας να συσταθεί σχέσης ή σύµβασης:
- εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια των νόµων 2112/ 1920 και
3198/1955, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για την αποζηµίωση λόγω καταγγελίας σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας
αορίστου χρόνου.
- ιδιόµορφης έµµισθης εντολής, απαγορεύεται να υπερβαίνει
τα όρια του άρθρου 94 του ν.δ. 3026/1954, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την αποζηµίωση λόγω καταγγελίας σύµβασης ιδιόµορφης έµµισθης εντολής.
3. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και γενικώς των άρθρων 15 - 21 δεν µπορεί να οδηγήσει σε ευθεία ή αναλογική εφαρµογή του άρθρου 7 του ν. 2112/1920.
Άρθρο 21
Κατεπείγον επιτακτικό γενικότερο δηµόσιο συµφέρον και
ρύθµιση γενικών όρων εργασίας
1. Οι διατάξεις των άρθρων 15 - 21 ρυθµίζουν γενικούς όρους
εργασίας και τίθενται σε ισχύ, ισχύουν, ακολουθούνται και εξυπηρετούν λόγους κατεπείγοντος επιτακτικού γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος, που συνδέεται ιδίως µε το πρόγραµµα
εξυγίανσης και την ανάπτυξη της κάθε Εταιρίας, την προστασία
και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των
δηµόσιων οικονοµικών εν γένει και κατισχύουν κάθε αντίθετης ή
άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, συµφωνίας, όρου ή ρήτρας,
νόµου, ή κανονισµού έχοντος ισχύ νόµου, κανονιστική ή άλλη ή
συµβατικού ή οργανισµού ή συλλογικής σύµβασης εργασίας ή
διαιτητικής απόφασης ή συλλογικής συµφωνίας ή ατοµικής σύµβασης ή συµφωνίας ή επιχειρησιακής πρακτικής ή εργασιακής
συνήθειας ή άλλης, πάσης µορφής και είδους, πηγής δικαίου.
2. Κάθε ρύθµιση αντίθετη, άµεσα ή έµµεσα, προς τις διατάξεις
των άρθρων 15-21 καταργείται, των διατάξεων των άρθρων 1521 θεωρούµενων ως ειδικότερων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
Άρθρο 22
Σύσταση
1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την επωνυµία
«Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.)» και έδρα την Αθήνα.
2. Η Ρ.Α.Σ. απολαµβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από
κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή. Η Ρ.Α.Σ. γνωστοποιεί τις αποφάσεις της στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων. Έκθεση πεπραγµένων της Ρ.Α.Σ. κοινοποιείται κατ’
έτος στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και στον
Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρ.Α.Σ. ενεργεί ανεξάρτητα από τον ∆ια-
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χειριστή Σιδηροδροµικής Υποδοµής, την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών, την Επιτροπή ∆ιερεύνησης Σιδηροδροµικών
Ατυχηµάτων
και
Συµβάντων,
οποιαδήποτε
σιδηροδροµική επιχείρηση, κάθε αρµόδια αρχή που συµµετέχει
στην ανάθεση υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και από
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, τα συµφέροντα των
οποίων συγκρούονται µε την αποστολή και τις αρµοδιότητες που
ανατίθενται στη Ρ.Α.Σ..
Άρθρο 23
Συγκρότηση
1. Η Ρ.Α.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο
και τρία (3) ακόµη τακτικά µέλη, καθένα εκ των οποίων αναπληρώνεται από ένα αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος. Τα µέλη της
Ρ.Α.Σ. είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και διακρίνονται για
την επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους
ικανότητα στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα και απολαµβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής.
2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη της Ρ.Α.Σ.
επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, και γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της
Βουλής, µε βάση τα όσα προβλέπει το άρθρο 14 περίπτωση η’
του Κανονισµού της Βουλής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. δύο από τα τακτικά µέλη
της. Ο διορισµός όλων των µελών της Ρ.Α.Σ. δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης.
3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όλα τα µέλη της
Ρ.Α.Σ. απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.
4. Η θητεία των µελών της Ρ.Α.Σ. είναι πενταετής και µπορεί να
ανανεωθεί µία µόνο φορά.
5. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης.
6. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. προΐσταται όλων των υπηρεσιών της
και διευθύνει το έργο της. Τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου
προσδιορίζονται από τη Ρ.Α.Σ..
Άρθρο 24
Ασυµβίβαστα - Υποχρεώσεις των µελών της Ρ.Α.Σ.
1. Τα µέλη της Ρ.Α.Σ. δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση στο
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και στους εποπτευόµενους από αυτό φορείς και νοµικά πρόσωπα, στον ∆ιαχειριστή Σιδηροδροµικής Υποδοµής, στην Αρχή Ασφάλειας
Σιδηροδροµικών Μεταφορών, στην Επιτροπή ∆ιερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων ή σε οποιαδήποτε
αρµόδια αρχή που συµµετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας (Υ∆Υ), ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε
σιδηροδροµική επιχείρηση ή να συµµετέχουν στο κεφάλαιό της
ή να έχουν άµεσο ή έµµεσο προσπορισµό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητά τους, για
όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόµενα έτη από τη λήξη της.
Αν τα µέλη της Ρ.Α.Σ. κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές
στον ∆ιαχειριστή Σιδηροδροµικής Υποδοµής, καθώς και σε οποιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νοµικό
πρόσωπο του προηγούµενου εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από
κληρονοµική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και
ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων µέχρι τη συµπλήρωση δύο
(2) ετών από τη λήξη της θητείας τους.
2. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το παρόντα νόµο, τα µέλη της Ρ.Α.Σ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού
συµβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά µέλη της
Ρ.Α.Σ..
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3. Το πειθαρχικό συµβούλιο της Ρ.Α.Σ. αποτελείται από έναν
Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο,
έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο το δίκαιο. Χρέη γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Σ.. Ο πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του
συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. Για τα µέλη
του συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. Το συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων µε τριετή θητεία. Τα ασυµβίβαστα που
αναφέρονται για τα µέλη της Ρ.Α.Σ. στην παράγραφο 1 ισχύουν
και για τα µέλη του πειθαρχικού συµβουλίου. Η αµοιβή του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του πειθαρχικού συµβουλίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την πειθαρχική ευθύνη των µελών της Ρ.Α.Σ. και την πειθαρχική διαδικασία ρυθµίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας της Ρ.Α.Σ..
4. Η παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συνεπάγεται
αυτοδίκαια έκπτωση του προσώπου από τη θέση που κατέχει στη
Ρ.Α.Σ.. Για τη διαπίστωση της έκπτωσης κινείται η πειθαρχική διαδικασία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κατά τα ως άνω έκπτωση δεν αποκλείει την
ποινική ή αστική ευθύνη τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Οι υποχρεώσεις και περιορισµοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και προκειµένου για τους συζύγους των εκεί αναφερόµενων προσώπων, καθώς και τους
συγγενείς τους εξ αίµατος και εξ αγχιστείας µέχρι του δεύτερου
βαθµού.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα µέλη της Ρ.Α.Σ.
έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειµενικότητας
και αµεροληψίας. Τα µέλη της Ρ.Α.Σ. υποχρεούνται στην τήρηση
της υποχρέωσης της εχεµύθειας για τέσσερα (4) έτη µετά την
εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από τη Ρ.Α.Σ..
7. Τα µέλη της Ρ.Α.Σ. υποβάλλουν κατ’ έτος στην Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου την, προβλεπόµενη από το ν. 3213/2003 (ΦΕΚ
309 Α’), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Άρθρο 25
Έλλειψη – Έκπτωση – Αναστολή µελών
1. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε
λόγο θέση µέλους, διορίζεται νέο µέλος, µε τη διαδικασία της
παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόµου εφαρµοζοµένης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 13 του ν. 2690/1999
(ΦΕΚ 54 Α’), για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αποχώρησε.
2. Τα µέλη της Ρ.Α.Σ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους
αν εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αµετάκλητο
παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα
διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα,
και µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα µέλους διορίζεται νέο µέλος µε τη διαδικασία
της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόµου. Η θητεία του νέου µέλους διαρκεί κατά το χρόνο αναστολής.
Άρθρο 26
Υπηρεσιακή κατάσταση µελών
1. Οι αποδοχές των µελών της Ρ.Α.Σ. καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τις πιστώσεις της Ρ.Α.Σ..
2. Ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. που προέρχεται
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από φορέα του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
1 του ν. 2190/1994, πλην εκείνων της παραγράφου 1 του άρθρου
24 του παρόντος νόµου, επανέρχεται αυτοδικαίως, µετά τη λήξη
της θητείας του, στη θέση που κατείχε πριν από το διορισµό του.
Εφόσον είναι µέλος ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι., χορηγείται άδεια, κατά
τη διάρκεια της θητείας στη Ρ.Α.Σ., κατά το άρθρο 17 παρ. 4 περίπτωση α’ του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α’).
3. Η θητεία του Προέδρου ή Αντιπροέδρου στη Ρ.Α.Σ. λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη
διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και η µισθολογική
του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί
δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε οµοιόβαθµη
προσωποπαγή στον ίδιο κλάδο και στον ίδιο βαθµό θέση που
συνιστάται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η επαναφορά του διενεργείται µε παράλληλη δέσµευση κενής οργανικής θέσης τακτικού
προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η
προσωποπαγής θέση. Η προσωποπαγής θέση καταργείται µε
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.
4. Μέλος της Ρ.Α.Σ., υπαγόµενο στον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.∆.∆., εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεί, ύστερα
από αίτησή του στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται, στο
βαθµό του ∆ιευθυντή ή του Γενικού ∆ιευθυντή, επιστρέφει στην
υπηρεσία του και ο διορισµός του ως µέλους της Ρ.Α.Σ. ανακαλείται αυτοδίκαια.
Άρθρο 27
Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία
Αποφάσεις της Ρ.Α.Σ.
1. Η Ρ.Α.Σ. συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής, αν
τούτο έχει οριστεί προηγουµένως, τακτικώς µεν τουλάχιστον µία
(1) φορά το µήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο
αυτής. Η Ρ.Α.Σ. συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο Αντιπρόεδρος
και τρία (3) τουλάχιστον µέλη (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να
υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την
πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Ρ.Α.Σ. καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγµατοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, µε την ίδια ηµερήσια
διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν µετέχουν στη σύνθεση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο Αντιπρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον µέλη. Τα τακτικά µέλη της
Ρ.Α.Σ. δεν µπορούν να απουσιάζουν αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις (3), κατά σειρά, συνεδριάσεις. Η Ρ.Α.Σ. µπορεί να λειτουργήσει, όχι όµως πέρα από ένα τρίµηνο, αν κάποια
από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε
λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν,
εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις της, τα λοιπά µέλη επαρκούν
ώστε να υπάρχει απαρτία.
2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. καθορίζει την ηµέρα, την ώρα και
τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη να συµµετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από τον
Πρόεδρο, στα µέλη της Ρ.Α.Σ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48)
ώρες πριν από τη συνεδρίαση, µπορεί δε να γίνει και µε τηλεφώνηµα, τηλεγράφηµα, τηλεοµοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο µέσο,
εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σηµείωση
σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Η προθεσµία
αυτή µπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντµηθεί, η πρόσκληση όµως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντµηση αναγκαία.
Πρόσκληση των µελών της Ρ.Α.Σ. δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ηµεροµηνίες τακτές, που ορίζονται µε απόφασή της, η οποία και γνωστοποιείται στα µέλη της.
Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν µέλος της Ρ.Α.Σ. έχει
δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυµα συµµετοχής του σε
αυτήν ή όταν το κώλυµα τούτο είναι γνωστό στον πρόεδρο της
Ρ.Α.Σ..
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3. Τα αναπληρωµατικά µέλη της Ρ.Α.Σ. καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόµενων µελών τα οποία έχουν οριστεί
να αναπληρώνουν.
4. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό µέλος της Ρ.Α.Σ.
το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνοµη. Το
ίδιο ισχύει ακόµη και αν, αντ’ αυτού, είχε µετάσχει το αντίστοιχο
αναπληρωµατικό µέλος. Αν υπήρξαν πληµµέλειες ως προς την
κλήτευση µέλους, η Ρ.Α.Σ. συνεδριάζει νοµίµως αν αυτό είναι
παρόν και δεν αντιλέγει για την πραγµατοποίηση της συνεδρίασης.
5. Η νοµιµότητα της σύνθεσης της Ρ.Α.Σ. δεν επηρεάζεται από
την τυχόν εναλλαγή των µετεχόντων µελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.
6. Μέλη της Ρ.Α.Σ. τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται µεταξύ
τους µε συγγένεια έως και τέταρτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας δεν επιτρέπεται να µετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση.
7. Η σύγκληση της Ρ.Α.Σ. προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική
αν τρία (3) τουλάχιστον τακτικά µέλη της το ζητήσουν εγγράφως
από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέµα.
8. Η ηµερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο της
Ρ.Α.Σ., ο οποίος λαµβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις
που τυχόν διατυπώνονται από µέλη της Ρ.Α.Σ.. Χρέη εισηγητή
ασκεί ο Πρόεδρος ή άλλο µέλος, που το ορίζει αυτός.
9. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν
να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν για τη συζήτησή τους.
10. Οι συνεδριάσεις της Ρ.Α.Σ. είναι µυστικές. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των µελών, δεν επιτρέπεται. Η Ρ.Α.Σ. όµως µπορεί να καλέσει, προς παροχή
πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.
11. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη
των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την
εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη λειτουργία της Ρ.Α.Σ..
12. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει
ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
13. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από
µια συνεδριάσεις, η απόφαση λαµβάνεται από τα µέλη που µετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουµένως τα
µέλη που δεν µετείχαν στις προηγούµενες συνεδριάσεις ενηµερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σηµεία των κατ’ αυτές συζητήσεων. Η ενηµέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των
µελών αυτών, η οποία και καταχωρίζεται στα πρακτικά.
14. Η ψηφοφορία είναι φανερή.
15. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Μέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την καταχώριση αυτή, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της, εκτός αν αφορούν την εθνική άµυνα ή την ασφάλεια
της χώρας, και κοινοποιούνται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η Ρ.Α.Σ. δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που καλύπτεται από το επαγγελµατικό απόρρητο και
ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά µε τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηµατικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της Ρ.Α.Σ. δεν θίγει το δικαίωµά της να προβαίνει
σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη
πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να γίνεται µε συνεκτίµηση των νόµιµων συµφερόντων των επιχειρήσεων
για την προστασία του επαγγελµατικού απορρήτου τους. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. προσβάλλονται µε προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από
την κοινοποίησή τους και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.
16. Για τις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Σ. συντάσσεται πρακτικό, στο
οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστάµενων µελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα
θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους, η µορφή και τα αποτελέσµατα της
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ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.
17. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών που µειοψήφησαν και τα ονόµατα τούτων.
18. Αν πρόκειται για συνεδρίαση της Ρ.Α.Σ. προς διατύπωση
απλής γνώµης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί µέρους γνώµες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν
σε ψηφοφορία.
19. Το πρακτικό συντάσσεται από το µέλος που επιφορτίζεται
µε το καθήκον αυτό από τον Πρόεδρο και επικυρώνεται από τον
Πρόεδρο. Τα τηρούµενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς
και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την
Ρ.Α.Σ. είναι προσιτά στους άµεσα ενδιαφεροµένους, εκτός και
εάν έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
20. Η υπογραφή του Προέδρου και, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατός του, του Αντιπροέδρου, αρκεί για τη νόµιµη υπόσταση κάθε πράξης της Ρ.Α.Σ..
21. Τα µέλη της Ρ.Α.Σ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ενεργούν συλλογικά. Με απόφαση της Ρ.Α.Σ. ανατίθενται
στον Πρόεδρο ή σε άλλα µέλη της ή υπάλληλό της συγκεκριµένα
καθήκοντα διοίκησης ή και διαχείρισης. Οµοίως µπορεί να µεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή σε άλλα µέλη της η αρµοδιότητα έκδοσης ατοµικών διοικητικών πράξεων. Η σχετική αρµοδιότητα
µπορεί να ασκείται παράλληλα και από τη Ρ.Α.Σ. δρώντας συλλογικά.
22. Η Ρ.Α.Σ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός κωλύεται από τον
Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύµατος του τελευταίου, η Ρ.Α.Σ.
ορίζει µε απόφασή της το µέλος, που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.
23. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2690/1999
(ΦΕΚ 45 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 28
Αρµοδιότητες της Ρ.Α.Σ.
Η Ρ.Α.Σ. είναι ο ρυθµιστικός φορέας για τις σιδηροδροµικές
µεταφορές στην Ελλάδα, και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Ασκεί τις αρµοδιότητες που εκάστοτε επιφυλάσσει η ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία για το ρυθµιστικό φορέα στις σιδηροδροµικές µεταφορές αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
προσφυγής. Εποπτεύει τη λειτουργία της σιδηροδροµικής αγοράς, την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και της σχετικής
νοµοθεσίας. Επιπλέον, παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων
του ανταγωνισµού στην αγορά των σιδηροδροµικών υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών
µεταφορών, εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αντιµετώπιση πάντων, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα και εκδίδει τις απαιτούµενες εκτελεστές πράξεις. ∆ιενεργεί ελέγχους κατόπιν
προσφυγών ή και αυτεπαγγέλτως για τα θέµατα αρµοδιότητάς
της.
Εάν το κρίνει αναγκαίο, η Ρ.Α.Σ. ενηµερώνει την Επιτροπή
Ανταγωνισµού και µπορεί να ζητεί τη συνδροµή της.
2. Αποφασίζει επί αναφορών, καταγγελιών και προσφυγών αιτούντων (όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 2
του π.δ. 41/2005), που, ενδεχοµένως, έχουν υποστεί άδικη ή διακριτική µεταχείριση ή έχουν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο αδικηθεί, ιδιαιτέρως εναντίον αποφάσεων του ∆ιαχειριστή
υποδοµής, ιδίως, σχετικά µε:
α) τη ∆ήλωση ∆ικτύου,
β) τα κριτήρια που αυτή περιέχει,
γ) τη διαδικασία κατανοµής και τα αποτελέσµατά της,
δ) το καθεστώς χρέωσης,
ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών υποδοµής που απαιτούνται ή µπορεί να απαιτούνται να καταβληθούν,
στ) τις ρυθµίσεις για την πρόσβαση σύµφωνα µε το άρθρο 9
του π.δ. 41/2005,
ζ) τις συµφωνίες-πλαίσιο, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 17 του άρθρου 2 και στο άρθρο 25 του π.δ. 41/2005.
3. Εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από τον ∆ιαχειριστή Υποδοµής συµφωνούν µε το Κεφάλαιο VI του π.δ. 41/2005
και δεν εισάγουν διακρίσεις.
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4. Επιβλέπει, υποχρεωτικά, τη διαπραγµάτευση µεταξύ των αιτούντων (όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 2
του π.δ. 41/2005) και του ∆ιαχειριστή Υποδοµής σχετικά µε το
επίπεδο των τελών χρήσεως της υποδοµής.
5. Έχει το δικαίωµα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες από τον
∆ιαχειριστή Υποδοµής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα µέρη που
εµπλέκονται, οι οποίες πρέπει να παρέχονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.
6. Αποφασίζει επί των προσφυγών για θέµατα αρµοδιότητάς
της, µέσα σε προθεσµία το πολύ δύο (2) µηνών από την περιέλευση σε αυτήν όλων των πληροφοριών, και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να διορθώνεται η κατάσταση.
7. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στη σιδηροδροµική αγορά και
µπορεί να αποφασίζει αυτεπαγγέλτως τη λήψη µέτρων, ώστε να
αποφεύγονται πιθανές δυσµενείς εξελίξεις. Κάθε απόφασή της
είναι δεσµευτική για τους αποδέκτες της και υπόκειται στα ένδικα µέσα που προβλέπονται κατά την κείµενη νοµοθεσία.
8. Χορηγεί άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και τις ανακαλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 41/2005.
9. Επεξεργάζεται και προτείνει κανονιστικό πλαίσιο στον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για θέµατα αρµοδιότητάς της.
10. Συντάσσει και υποβάλλει εισηγήσεις προς συναρµόδια
Υπουργεία για θέµατα αρµοδιότητάς της.
11. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση της εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1371 (ΕΕ L315/14 της 3.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
επιβατών σιδηροδροµικών γραµµών, και λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα µε τα οποία εξασφαλίζεται ο σεβασµός των δικαιωµάτων
των επιβατών.
12. Εξετάζει καταγγελίες επιβατών για παραβίαση των διατάξεων του Κανονισµού (EK) αριθ. 1371 (ΕΕ L315/14 της 3.12.2007)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2007, σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
των επιβατών σιδηροδροµικών γραµµών. Έχει το δικαίωµα να ζητήσει πληροφορίες από σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, πωλητές
εισιτηρίων, υπεύθυνους σταθµών, τον επιβάτη και τυχόν τρίτα
µέρη που εµπλέκονται προς εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας.
13. Ασκεί τις αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο Εθνικό
Συµβούλιο Σιδηροδρόµων µε το π.δ. 41/2005.
14. Εγκρίνει τις συµφωνίες–πλαίσιο, όπως αυτές ορίζονται
στην περίπτωση 17 του άρθρου 2 και στο άρθρο 25 του π.δ.
41/2005.
15. Εξετάζει τις προσφυγές που προβλέπονται από το άρθρο
21 του π.δ. 104/2010 (ΦΕΚ 181 Α’).
16. Ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών - µελών της Ε.Ε., όσον
αφορά το έργο τους, καθώς και τις αρχές και πρακτικές που
εφαρµόζει στη λήψη των αποφάσεών του, προκειµένου να επιτυγχάνεται ο συντονισµός των αρχών που διέπουν τη λήψη των
αποφάσεων των Ρυθµιστικών φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
17. Απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις και επιβάλλει κυρώσεις
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 29
Πόροι–Οικονοµική ∆ιαχείριση
1. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ. πιστώσεις εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Τον προϋπολογισµό κοινοποιεί στον Υπουργό Οικονοµικών ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ., ο
οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της. Οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται από την αρµόδια Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
2. Η Ρ.Α.Σ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρχεία,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσης και να
δηµοσιεύει ισολογισµό.
3. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορ-
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κωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας
κυκλοφορίας και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα στοιχεία
αυτά και ο προϋπολογισµός του επόµενου έτους υποβάλλονται
στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρ.Α.Σ. υπόκειται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 30
Προσωπικό της Ρ.Α.Σ.
1. Η Ρ.Α.Σ. έχει ίδιο προσωπικό. Για τη στελέχωση της Ρ.Α.Σ.
συνιστώνται συνολικά έως πενήντα (50) θέσεις προσωπικού, από
τις οποίες έως είκοσι (20) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, έως είκοσι οκτώ (28) είναι θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µία (1) θέση δικηγόρου µε
έµµισθη εντολή και µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου. Ο συνολικός αριθµός θέσεων προσωπικού και η διάκρισή του σε επί µέρους κατηγορίες δύναται να τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό
Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης, εάν οι ανάγκες της
Ρ.Α.Σ. το απαιτούν. Ως προσόντα πρόσληψης, για µεν το τακτικό
προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ
39 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει, για δε το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό τα προβλεπόµενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991
(ΦΕΚ 50 Α’) µε επιστηµονική εξειδίκευση στο αντικείµενο και τις
αρµοδιότητες της Ρ.Α.Σ..
Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού της Ρ.Α.Σ. πραγµατοποιείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το Α.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε
την προβλεπόµενη από τη σχετική µε το Α.Σ.Ε.Π. εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Με κοινές αποφάσεις των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Σ. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριµένο
και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόµενο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, µε δυνατότητα ανανέωσης για µία (1) ακόµη διετία, στη Ρ.Α.Σ. υπάλληλοι από
δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆. ή ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και
Ν.Π.Ι.∆.. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
στο άρθρο 1 του ν. 2190/1994 προς κάλυψη των άµεσων αναγκών της Ρ.Α.Σ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν,
και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν είναι το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, φορέας ή νοµικό πρόσωπο που εποπτεύεται από
αυτό, ο ∆ιαχειριστής Σιδηροδροµικής Υποδοµής, η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών, η Επιτροπή ∆ιερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων ή οποιαδήποτε
αρµόδια αρχή που συµµετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας (Υ∆Υ), καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν κατέχει
θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση, ούτε συµµετέχει στο κεφάλαιό της, ούτε έχει άµεσο ή έµµεσο προσπορισµό
οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητά τους. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων,
αναγκαία είναι η εµπειρία τους σε αντικείµενο συναφές προς
αυτό της απασχόλησής τους στη Ρ.Α.Σ.. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µετά από εισήγηση της Ρ.Α.Σ.. Η µισθοδοσία των αποσπασµένων υπαλλήλων
γίνεται από τη Ρ.Α.Σ., ενώ το σύνολο των τυχόν αποδοχών και
των επιδοµάτων της οργανικής θέσης των αποσπασµένων που
συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους στο
φορέα από τον οποίο προέρχονται συνεχίζεται να καταβάλλεται
από το φορέα από τον οποίο προέρχονται.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Yπουργού και σύµφωνη γνώµη της Ρ.Α.Σ., µετά από
αίτηση των ενδιαφεροµένων, είναι δυνατόν να µετατάσσονται σε
υφιστάµενες κενές θέσεις τακτικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, υπάλληλοι στη Ρ.Α.Σ. από άλλες

υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆. ή ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και Ν.Π.Ι.∆.. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του
ν. 2190/1994. Προϋπόθεση για τη µετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείµενο συναφές µε αυτό
της απασχόλησής τους στην Ρ.Α.Σ.. Όσοι εκ των µετατασσόµενων υπαλλήλων, της κατηγορίας ΠΕ, έχουν προϋπηρεσία συναφή µε το αντικείµενο της Ρ.Α.Σ. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη
µπορούν να καταλαµβάνουν θέσεις προϊσταµένων.
4. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέµονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού
Οικονοµικού θέσεις τρεις (3).
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Μηχανικού,
θέσεις επτά (7).
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3).
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρµογών, θέσεις τέσσερις (4).
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε): Κλάδος ∆Ε, θέσεις δύο
(2).
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού, θέση µία (1).
5. Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού κατανέµονται ως εξής:
οκτώ (8) θέσεις διπλωµατούχων µηχανολόγων µηχανικών,
επτά (7) θέσεις διπλωµατούχων πολιτικών µηχανικών-συγκοινωνιολόγων,
επτά (7) θέσεις διπλωµατούχων ηλεκτρολόγων µηχανικών, και
έξι (6) θέσεις πτυχιούχων οικονοµικών επιστηµών ή δηµόσιας
διοίκησης.
6. Ο Νοµικός Σύµβουλος πρέπει να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω, κάτοχος τουλάχιστον µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο
διοικητικό ή στο εµπορικό δίκαιο και µε δεκαπενταετή τουλάχιστον εµπειρία συνολικά.
7. Οι αποδοχές και οι πρόσθετες απολαβές του προσωπικού
της Ρ.Α.Σ. (περιλαµβανοµένων των αποσπασµένων), καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Ειδικότερα, οι αποσπασµένοι
υπάλληλοι θα συµψηφίζουν τις ανωτέρω πρόσθετες απολαβές
µε όµοιες που τυχόν διατηρούν από την οργανική τους θέση.
Άρθρο 31
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ύστερα
από γνώµη της Ρ.Α.Σ., θεσπίζεται ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης. Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται:
α) η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ρ.Α.Σ.,
β) ο αριθµός των οργανικών της θέσεων και η διάκρισή τους
σε κατηγορίες προσωπικού, όπως τακτικό ή ειδικό επιστηµονικό
προσωπικό και κλάδους,
γ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της,
δ) ζητήµατα προµηθειών και
ε) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ. και του
προσωπικού της.
2. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας
και ∆ιαχείρισης της Ρ.Α.Σ. ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. ορίζεται ως
διατάκτης, µπορεί να εκδίδει χρηµατικά εντάλµατα και να διαχειρίζεται το λογαριασµό της Ρ.Α.Σ., να συνάπτει συµβάσεις και
να αποφασίζει για την ανάθεση προµηθειών, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
3. Η Ρ.Α.Σ. δύναται να προβαίνει στην ανάθεση µελετών,
έργων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών, για θέµατα που
άπτονται της λειτουργίας της. Η σύναψη και υλοποίηση των συµβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
της οικείας νοµοθεσίας και από τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισής της.
4. Η Ρ.Α.Σ. διατηρεί ενηµερωµένη ιστοσελίδα και τηλεφωνική
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γραµµή για την ενηµέρωση και επικοινωνία των ενδιαφεροµένων.
Τόσο η ιστοσελίδα όσο και η τηλεφωνική γραµµή θα δηµοσιοποιούνται µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πληροφόρηση του
κοινού, όπως ενδεικτικά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, εξειδικευµένα περιοδικά και
φυλλάδια του Υπουργείου.
Άρθρο 32
Προσθήκη και τροποποίηση διατάξεων
1. Η περίπτωση 21 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, στην οποία ανατίθεται η έκδοση των αδειών σιδηροδροµικής επιχείρησης.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως Ρυθµιστικός Φορέας ορίζεται η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.»
3. Προστίθεται νέο άρθρο 47Α στο π.δ. 41/2005 ως ακολούθως:
«Άρθρο 47Α
Ποινικές Κυρώσεις
1. Όποιος χρησιµοποιεί την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή
χωρίς την άδεια της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του παρόντος,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
2. Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει και τη δήµευση του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε κατά την τέλεση της παράβασης
της προηγούµενης παραγράφου.»
4. Οι διατάξεις του άρθρου 47Α του π.δ. 41/2005 που προστίθεται µε την προηγούµενη παράγραφο τίθενται σε ισχύ δώδεκα
(12) µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Ρ.Α.Σ..
Η έναρξη εφαρµογής δύναται να παρατείνεται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για διάστηµα
µέχρι δώδεκα (12) ακόµη µηνών.»
5. Προστίθεται νέο άρθρο 47Β στο π.δ. 41/2005 ως ακολούθως:
«Άρθρο 47Β
∆ιοικητικές Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος
προεδρικού διατάγµατος ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, των συστάσεων για συµµόρφωση της Ρ.Α.Σ., και των όρων των αδειών που χορηγούνται,
καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ή µη προσήκουσας παροχής πληροφοριών σε σχετικό αίτηµά της, η Ρ.Α.Σ. δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα από προηγούµενη
κλήση για παροχή εξηγήσεων των ενδιαφεροµένων, να επιβάλει
στο υπαίτιο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά,
τις παρακάτω κυρώσεις:
α) σύσταση για συµµόρφωση σε συγκεκριµένη διάταξη της νοµοθεσίας µε προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση
υποτροπής και/ή
β) πρόστιµο από 15.000 ευρώ έως το 15% του ετήσιου κύκλου
εργασιών του υπαίτιου κατά την τρέχουσα ή την προηγούµενη
της παράβασης χρήση. Για τον καθορισµό του προστίµου λαµβάνεται υπόψη, µετά άλλων, η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης.
2. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται εισπράττονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε υπέρ του ∆ηµοσίου.
3. Σε περιπτώσεις συστηµατικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του νοµοθετικού πλαισίου και των όρων, σύµφωνα µε
τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόµενες άδειες, η Ρ.Α.Σ.
µπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση δεν αποκλείει
την παράλληλη επιβολή προστίµου.»
6. Στο Κεφάλαιο ΙΧ του π.δ. 41/2005 µε τίτλο «Άδειες σιδηροδροµικών επιχειρήσεων» κάθε αναφορά στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αντικαθίσταται µε «Φορέα Χορήγησης
Άδειας».
7. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία γίνεται αναφορά στο
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Εθνικό Συµβούλιο Σιδηροδρόµων ή στον Φορέα Χορήγησης
Άδειας, νοείται η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.
8. Το ποσό του παραβόλου για τη χορήγηση άδειας σιδηροδροµικής επιχείρησης που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α’) δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Άρθρο 33
∆ιοικητικές κυρώσεις για την παράβαση
των διατάξεων του Κανονισµού 1371/2007
1. Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1371 (ΕΕ L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών
σιδηροδροµικών γραµµών, η Ρ.Α.Σ. δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα από προηγούµενη κλήση για
παροχή εξηγήσεων των ενδιαφεροµένων, να επιβάλει στο υπαίτιο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) σύσταση για συµµόρφωση σε συγκεκριµένη διάταξη της νοµοθεσίας, µε προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση
υποτροπής,
β) πρόστιµο έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. Για τον
καθορισµό του προστίµου λαµβάνεται υπόψη, µετά άλλων, η
φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης.
2. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται εισπράττονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε υπέρ του ∆ηµοσίου.
Άρθρο 34
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ρ.Α.Σ. και το διορισµό των
µελών της, οι πράξεις, για την έκδοση των οποίων προβλέπεται
γνώµη ή πρόταση της Ρ.Α.Σ., εκδίδονται από τον αρµόδιο φορέα,
χωρίς τη σύµπραξή της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 35
Επιτροπή ∆ιερεύνησης Σιδηροδροµικών
Ατυχηµάτων και Συµβάντων
1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται µε
βαθµό πρώτο (1ο) της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. Για το χρόνο
που κατέχει τη θέση του τελεί σε αναστολή της επαγγελµατικής
του δραστηριότητας, και εφόσον είναι µέλος ∆ΕΠ Α.Ε.Ι., σε
άδεια που του χορηγείται κατά το άρθρο 17 παρ. 4 περίπτωση
Α’ του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α’). »
2. Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 3710/2008 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Για τη διοικητική υποστήριξη και γενικότερα την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, συνιστάται Υπηρεσιακή Μονάδα
στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων σε επίπεδο
αυτοτελούς Γραφείου, εφεξής καλούµενη «Γραφείο ∆ιοικητικής
και Γραµµατειακής Υποστήριξης της Επιτροπής ∆ιερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων». Το Γραφείο υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης του
Υπουργείου και διοικείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Στο
Γραφείο προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού ή
∆Ε ∆ιοικητικού-Γραµµατέων, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα και στελεχώνεται µε υπαλλήλους του
Υπουργείου κατόπιν αιτήσεών τους. Σε περίπτωση µη υποβολής
αιτήσεων τοποθετούνται υπάλληλοι µε απόφαση του Υπουργού
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Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η αρµοδιότητα του Γραφείου αυτού συνίσταται αποκλειστικά στη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής.»
3. Η παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3710/2008 αντικαθίσταται
ως εξής:
«13. Οι δαπάνες για τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής
βαρύνουν παγίως τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Στον Πρόεδρο και τα
µέλη της Επιτροπής καταβάλλονται οι αποδοχές που καθορίζονται σύµφωνα µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Τα έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης και άλλα έξοδα καταβάλλονται στους δικαιούχους,
µέλη της Επιτροπής, ∆ιερευνητές, τεχνικούς συµβούλους και
άλλα δικαιούµενα πρόσωπα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ρυθµίζονται τα θέµατα εκπαίδευσης και εξέτασης των ∆ιερευνητών και καθορίζονται η κατ’
αποκοπή αµοιβή τους για κάθε έρευνα που διενεργούν, καθώς
και το ύψος της αµοιβής των τεχνικών συµβούλων.»
Άρθρο 36
Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία µέτρων που
θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας
του άρθρου 5α (Κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο)
της απόφασης 1999/468/ΕΚ
Μέτρα που εκδίδονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 και
την περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 5α, και του
άρθρου 7 της απόφασης 1999/ 468/ΕΚ, όπως ισχύει, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης, και αφορούν στις Οδηγίες 2004/49/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 220
της 21.6.2004), 2007/58/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ L 315
της 3.12.2007), 2007/59/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ L 315
της 3.12.2007) και 2008/57/ΕΚ της 17ης Ιουνίου 2008 (ΕΕ L 191
της 18.7.2008), ενσωµατώνονται στην ελληνική νοµοθεσία µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Άρθρο 37
Υπεύθυνος φορέας συντήρησης των σιδηροδροµικών
εµπορευµατικών φορταµαξών
1. Για τη συντήρηση κάθε σιδηροδροµικής εµπορευµατικής
φορτάµαξας, πριν τεθεί σε λειτουργία ή χρησιµοποιηθεί στο δίκτυο, πρέπει να καθορίζεται ο υπεύθυνος για αυτή φορέας. Για
κάθε σιδηροδροµική εµπορευµατική φορτάµαξα που καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο Οχηµάτων, σύµφωνα µε την Απόφαση
2007/756/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό µητρώο οχηµάτων (EE L 305/30 της
23.11.2007), καταχωρίζεται και ο υπεύθυνος φορέας συντήρησής της. Όταν ο υπεύθυνος φορέας συντήρησης σιδηροδροµικών εµπορευµατικών φορταµαξών είναι σιδηροδροµική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδοµής τότε η συντήρηση διενεργείται
στο πλαίσιο συστήµατος συντήρησης σιδηροδροµικών εµπορευµατικών φορταµαξών, το οποίο αποτελεί µέρος του οικείου
συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδροµικής επιχείρησης και του ∆ιαχειριστή Υποδοµής, που προβλέπεται στα
άρθρα 10 και 11 αντίστοιχα του π.δ. 160/2007.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ.
160/2007, ο υπεύθυνος φορέας συντήρησης εµπορευµατικών
φορταµαξών εξασφαλίζει ότι τα οχήµατα για τη συντήρηση των
οποίων είναι υπεύθυνος βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει ότι τα οχήµατα συντηρούνται σύµφωνα µε:
α) το βιβλίο συντήρησης εκάστου οχήµατος,
β) τις σχετικές µε τα οχήµατα ισχύουσες απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων συντήρησης και των διατάξεων των Τεχνικών Προδιαγραφών ∆ιαλειτουργικότητας (ΤΠ∆).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3. Η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών εγκρίνει το
σύστηµα συντήρησης σιδηροδροµικών εµπορευµατικών φορταµαξών στο πλαίσιο της έγκρισης της ασφάλειας του ∆ιαχειριστή
Υποδοµής ή της πιστοποίησης της ασφάλειας της σιδηροδροµικής επιχείρησης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 του
π.δ. 160/2007.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται οι απαιτήσεις για το
σύστηµα συντήρησης σιδηροδροµικών εµπορευµατικών φορταµαξών, καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι που διενεργούνται από την
Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών.
Άρθρο 38
Πρατήρια Καυσίµων
Στο άρθρο 1 του ν.δ. 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α’) προστίθεται νέα
παράγραφος 5 ως ακολούθως:
«5. Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών καυσίµων εφοδιασµού
των ντηζελοµηχανών του ∆ιαχειριστή Υποδοµής ή σιδηροδροµικών επιχειρήσεων δεν υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις
των κατά την παράγραφο 2 εκδοθησοµένων προεδρικών διαταγµάτων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης και
λειτουργίας των εφεξής ιδρυόµενων πρατηρίων υγρών καυσίµων
για τον εφοδιασµό των ντηζελοµηχανών του ∆ιαχειριστή Υποδοµής ή σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, καθώς και η προσαρµογή
των ήδη λειτουργούντων πρατηρίων στις διατάξεις της.»
Άρθρο 39
Οδηγοί Ηλεκτροδηζελαµαξών
1. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 397/1984 (ΦΕΚ 139 Α’) προστίθεται περίπτωση στ’, ως εξής:
«στ) Άδεια οδηγού ηλεκτροδηζελαµαξών µητροπολιτικού σιδηροδρόµου (Α’ Κατηγορίας) πολλαπλών µονάδων µε αυτόµατη
επιτάχυνση.»
2. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του π.δ. 397/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Ο υποψήφιος οδηγός ηλεκτροκίνητων λεωφορείων µε κεραία και ηλεκτροκίνητων τροχιοδρόµων και σιδηροδρόµων,
καθώς και ηλεκτροδηζελαµαξών µητροπολιτικού σιδηροδρόµου,
τουλάχιστον 16/10 κανονική και 20/10 διορθωµένη.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 397/1984 προστίθεται υποπερίπτωση δδ’ ως
εξής:
«δδ) Για υποψήφιο οδηγό ηλεκτροδηζελαµαξών µητροπολιτικού σιδηροδρόµου πρέπει να πιστοποιείται επιπλέον ότι έχει υποστεί δίµηνη τουλάχιστον εκπαίδευση µε σύνολο ωρών
εκπαίδευσης, το λιγότερο διακοσίων (200).»
4. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 397/1984, όπως αντικαταστάθηκε µε το π.δ.
122/1986 (ΦΕΚ 41 Α’), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης ο περιορισµός της κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης των σαράντα (40) ετών δεν έχει ισχύ και για
τους οδηγούς ηλεκτροδηζελαµαξών µητροπολιτικού σιδηροδρόµου εφόσον έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) και
δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους
και εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις και τηρηθούν
οι διαδικασίες που θεσπίζονται µε τις διατάξεις του διατάγµατος
αυτού.»
5. Στο άρθρο 3 του π.δ. 397/1984 προστίθεται παράγραφος 3,
ως εξής:
«3. Ειδικά για την απόκτηση άδειας οδηγού ηλεκτροδηζελαµαξών µητροπολιτικού σιδηροδρόµου πολλαπλών µονάδων µε
αυτόµατη επιτάχυνση, ο υποψήφιος απαιτείται να έχει, εκτός από
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, και τα
εξής προσόντα:
α) απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής, τριετούς φοίτησης, ειδικότητας ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου ή ηλε-
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κτρονικού,
ή εναλλακτικά
β) απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή ισότιµης τεχνικής σχολής και προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην ΑΜΕΛ ως
τεχνικός στις Υπηρεσίες συντήρησης.»
Άρθρο 40
Είσπραξη προστίµων
1. Οι επιβάτες που διακινούνται µε σιδηροδροµικά οχήµατα
από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ υποχρεούνται να καταβάλλουν το νόµιµο
κατά περίπτωση κόµιστρο της αντίστοιχης διαδροµής, και να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής, όταν τούτο εκδίδεται, καθ’
όλη τη διάρκεια της διαδροµής και να το επιδεικνύουν όταν τους
το ζητήσει ο αρµόδιος ελεγκτής. Ειδικά για τις περιπτώσεις του
σιδηροδροµικού δικτύου που οι σιδηροδροµικοί σταθµοί εξυπηρετούνται αποκλειστικά από ακυρωτικά µηχανήµατα, οι επιβάτες
υποχρεούνται όπως φυλάσσουν και επιδεικνύουν εισιτήριο νόµιµα ακυρωµένο κατά το χρόνο παραµονής τους εντός των σιδηροδροµικών σταθµών στο χώρο µετά τα ακυρωτικά µηχανήµατα.
2. Σε όσους δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό καταβολής κοµίστρου ή νόµιµα ακυρωµένο εισιτήριο, καθώς και σε όσους παραλείπουν να καταβάλουν το νόµιµο κόµιστρο επιβάλλεται το
κατά περίπτωση προβλεπόµενο από τις κείµενες διατάξεις νόµου
ή κανονιστικών πράξεων πρόστιµο, το οποίο δεν δύναται να είναι
κατώτερο του 50% του εκάστοτε νόµιµου κοµίστρου της αντίστοιχης διαδροµής.
3. Αρµόδια για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κοµίστρου και για την επιβολή του προστίµου είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η
επιβολή των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις προστίµων, καθώς και η βεβαίωση αυτών σε περίπτωση µη καταβολής
τους από τον επιβάτη, γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 2 του ν. 1214/ 1981 (ΦΕΚ 286 Α’). Λεπτοµέρειες σχετικά µε
τη διαδικασία επιβολής του προστίµου και βεβαίωσης αυτού δύνανται να ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
4. Στους διακινούµενους µε σιδηροδροµικά οχήµατα στο προαστιακό σιδηροδροµικό δίκτυο εντός της περιοχής αρµοδιότητας ΟΑΣΑ, για το ύψος του προστίµου, τη διαδικασία και τα
όργανα επιβολής του προστίµου, καθώς και τη βεβαίωση αυτού,
εξακολουθούν να ισχύουν τα ήδη προβλεπόµενα στο άρθρο 2
του ν. 1214/1981.
5. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε το παρόν άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρµόζονται οι λοιπές διατάξεις που
αφορούν καθορισµό και είσπραξη προστίµων για διακίνηση µε
σιδηροδροµικά οχήµατα.
Άρθρο 41
Τροποποιήσεις διατάξεων του π.δ. 41/2005 για
σιδηροδροµικά θέµατα
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις τηρούν και δηµοσιεύουν
χωριστούς λογαριασµούς αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και
ισολογισµούς ή ετήσιες καταστάσεις ενεργητικού και παθητικού
για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών και µεταφοράς φορτίου. Τα
κονδύλια που καταβάλλονται για τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών ως υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας (Υ∆Υ) ή οποιασδήποτε δηµόσιας
επιδότησης, πρέπει να εµφανίζονται χωριστά στους σχετικούς
λογαριασµούς και να µην µεταφέρονται σε δραστηριότητες που
αφορούν στην παροχή άλλων υπηρεσιών µεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα θέµατα.»
2. Στο άρθρο 14 του π.δ. 41/2005 προστίθενται παράγραφοι 4
και 5 ως εξής:
«4. Η συµφωνία της προηγούµενης παραγράφου συνάπτεται
µέχρι την 31.3.2011 το αργότερο. Με τη συµφωνία ρυθµίζονται
µεταξύ άλλων:
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α) Το εύρος της συµφωνίας σχετικά µε την υποδοµή και την
παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις υπηρεσίες που παρέχει ο
∆ιαχειριστής Υποδοµής στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις όπως
περιγράφονται στη δήλωση δικτύου. Πρέπει να καλύπτονται όλες
οι πτυχές της ανάπτυξης υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένης της
συντήρησης και της ανανέωσης της ήδη λειτουργούσας υποδοµής. Η κατασκευή νέας υποδοµής µπορεί να συµπεριληφθεί ως
ένα ξεχωριστό αντικείµενο.
β) Το ποσό των συµφωνηθέντων πληρωµών ανάλογα µε τις
υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ιαχειριστής Υποδοµής στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται στη δήλωση δικτύου, στη συντήρηση, στην κατασκευή νέας υποδοµής και στην
αντιµετώπιση της ήδη εκκρεµούσας συντήρησης.
γ) Οι στόχοι απόδοσης µε επίκεντρο τον καταναλωτή, υπό τη
µορφή δεικτών και κριτηρίων ποιότητας, που περιλαµβάνουν:
i) απόδοση των συρµών και ικανοποίηση των καταναλωτών,
ii) δυνατότητα δικτύου,
iii) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων,
iv) βαθµό δραστηριότητας,
v) επίπεδα ασφάλειας και
vi) περιβαλλοντική προστασία.
δ) Η ποσότητα της πιθανής εκκρεµούσας συντήρησης, η επιτρεπόµενη δαπάνη για την αντιµετώπισή της και τα περιουσιακά
στοιχεία που θα διαχωρισθούν από τη χρήση και θα επιφέρουν
ως αποτέλεσµα οικονοµική εκροή.
ε) Τα κίνητρα για τη µείωση του κόστους της υποδοµής.
στ) Οι ελάχιστες υποχρεώσεις αναφοράς από το ∆ιαχειριστή
Υποδοµής σε επίπεδο συχνότητας και περιεχοµένου αναφοράς,
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που πρέπει να δηµοσιεύονται ετησίως.
ζ) Ένα µηχανισµό που εξασφαλίζει ότι σηµαντικό µέρος των
περικοπών δαπανών αντικατοπτρίζεται σε όφελος των καταναλωτών υπό τη µορφή µείωσης τιµών.
η) Η συµφωνηµένη διάρκεια της συµφωνίας, που θα πρέπει να
είναι συγχρονισµένη και σύµφωνη µε τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου, των δεσµεύσεων ή της άδειας του ∆ιαχειριστή
Υποδοµής, και µε το πλαίσιο κοστολόγησης και κανόνων που τίθεται από το Κράτος.
θ) Κανόνες για την αντιµετώπιση µεγάλων αναταραχών λειτουργίας και επειγουσών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένου
ενός ελάχιστου επιπέδου παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις
απεργιών, µίας πρόωρης διακοπής και πληροφόρησης των χρηστών και
ι) Μέτρα που θα ληφθούν εάν οποιοδήποτε από τα µέρη παραβιάζει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Αυτά περιλαµβάνουν
προϋποθέσεις και διαδικασίες για επαναδιαπραγµάτευση και
πρόωρη διακοπή, λαµβανοµένου υπόψη του ρόλου του ρυθµιστικού φορέα.
5. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 κρατική χρηµατοδότηση
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των δαπανών και προσδιορίζεται ειδικότερα µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού λαµβάνεται υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του ∆ιαχειριστή Υποδοµής που υποβάλλεται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή
∆ΕΚΟ κατά το ν. 3429/2005.»
3. Στο άρθρο 19 του π.δ. 41/2005 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Το σύστηµα επιδόσεων θεσπίζεται µέχρι την 31.3.2011 το
αργότερο.»
4. Στο παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 49 του π.δ. 41/2005 προστίθεται περίπτωση 4 ως εξής:
«4. Πρότυπο σύµβασης πρόσβασης, ως παράρτηµα 1.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42
Εφαρµογή διατάξεων του ν. 3429/2005
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 προστί-
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θεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) στις ανώνυµες εταιρίες των οποίων το δικαίωµα διορισµού
της πλειοψηφίας των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των
οργάνων της διοίκησης ή το δικαίωµα άσκησης της διαχείρισης
της επιχείρησης έχει µεταβιβασθεί εν όλω ή εν µέρει από το ∆ηµόσιο σε τρίτους που δεν αποτελούν πρόσωπα της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, µε απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α’) εφόσον
το ∆ηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου εξακολουθούν να συµµετέχουν στο µετοχικό τους κεφάλαιο µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχής.»
Άρθρο 43
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:
α) Το άρθρο 9 του ν. 2671/1998.
β) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970,
όπως προστέθηκαν µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 39
του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α’) και
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3710/2008 και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005, όπως προστέθηκε
µε το άρθρο 7 του π.δ. 149/2009.
2. Από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της
κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 6

παρ. 1 του παρόντος, καταργούνται:
α) η παράγραφος 1, τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 3 και το άρθρο 6 του
ν. 2671/1998 και
β) η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25
Α’).
3. Με την επίδοση της πρόσκλησης της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος καταργούνται οι εκεί αναφερόµενες διατάξεις, όροι, συµβάσεις και συµφωνίες.
Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 8, 13, 16, 18 και 19 του
νόµου αρχίζει σε χρόνο που προσδιορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης λαµβάνοντας υπόψη την έκβαση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, όπου απαιτείται, για την παροχή
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε ζητήµατα
κρατικών ενισχύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 93,
107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρα 73, 87, 88 και 89 αντίστοιχα της
ΣΕΚ).
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): 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.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.22’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή ∆ευτέρα 1 Νοεµβρίου 2010 και ώρα
18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που θα διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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